
Protokoll verksamhetsår 2004 

fört vid årsmöte med Lidköpings Näringslivskommitté tisdagen den 15 mars 2005. 

Bengt Dahlström, Svenska Lantmän, och Lennart 
Johansson, Trucksoft, nya medlemmar i styrelsen. 
Rolf Hermansson kvar som ordförande. 
Omval även på övriga styrelseposter. 
Avgifterna oförändrade. 
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar rapporterade 
arbetsgrupperna positiva resultat. 
En skriven verksamhetsberättelse med årsredovisning 
kompletterade rapporterna. 

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

Antalet deltagare var något fler än förra året men återigen tyvärr allt för få nämligen 
24 medlemmar. Deltagarlista finns hos ekreteraren. 

§ 1. Mötets öppnande 
Rolf Hermansson hälsade samtliga välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 2. Val av justeringsmän Sten-Eric Lager utsågs, att utöver 
ordförande, justera dagens protokoll. 

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Till ordförande 
valdes Rolf Hermansson och till sekreterare Berndt Gustafsson. 

§ 4. Föregående års mötesprotokoll. Några synpunkter på 
protokollet fanns ej varvid detta lades till handlingarna. 

§ 5. Valberedningens förslag av ledamöter för 2005-06. Arne Frisinger, 
ordf och Jan Källsson i valberedningen, föreslog följande ledamöter: 

Styrelse: 
Nya medlemmar: 

- Bengt Dahlström, Svenska Lantmän 
Ersätter Ingemar Williamsson 

- Lennart Johansson, Trucksoft 
Ersätter Thomas Fröjdh 

Valperioden är på 2 år 



Övriga ledamöter omväljs på två år utom Rolf Hermansson som väljs på ett år och 
Trine Stjärnqvist som har ett år kvar på sin valperiod. 

Styrelsens för verksamhetsåret blir för perioden 2005-06 : 
- Rolf Hermansson, Hermani AB, ordf. 
- Torbjörn Broberg, Rexam Plastic Containers Lidköping AB 
- Bengt Dahlström, Svenska Lantmän 
- Anders Danielsson, Fastighetsägarna ( Senäte Fastighetsförvaltning) 
- Leif Elm, Elmcon AB 
- Thomas Franzén, Franzéns mek verkstad 
- Andreas Hansson, Svensk Handel ( Expert Lidköping AB) 
- Lennart Johansson, Trucksoft AB 
- Tomas Persson, Företagarna i Lidköping ( Celadon AB) 
- Trine Stjernqvist, AnalyCen Nordic AB 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

Valberedningen skickade med följande förslag till den nya styrelsen: 
- försök få med fler kvinnor i styrelsen och arbetsgrupperna 
- undersöker om det finns externa finansieringsmöjligheter för NLK:s 

verksamhet 
- utöka arbetsgrupperna 

Revisorer: 

- Valberedningen föreslog omval av Tommy Almgren och Erling Håstrand till 
revisorer på ett år 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 6. Valberedning 

Årsmötet föreslog omval av Arne Frisinger och Jan Källsson till valberedning på ett 
år. 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 7. Verksamhetsberättelse 
En fyllig rapport om verksamheten under 2004 delades ut. Icke närvarande 
deltagare får denna som bilaga till protokollet. 
Rolf Hermansson inledde rapporteringen med att kort redovisa att styrelsen och 
arbetsgrupperna har satt fortsatt fokus på de tre kärnområden 

- kompetens 
- kommunikationer 

- näringslivsklimat 
För att förbättra näringsklimatet i Lidköping har en överenskommelse träffats 
mellan NLK och kommunen. Se sidan 4 i Verksamhetsrapporten. 
Mötet framförde åsikten att kommunen bör göra en sammanställning av problem 
och förslag till lösningar efter deras företagsbesök och redovisa för NLK. 

Rolf uttryckte också ett stort tack till de tre arbetsgrupperna, Kommunikation, 
Sjukvård och Kompetens för deras engagemang och det stora arbete som de lagt 
ner. 
Kommunikationsgruppen, Börje Johansson, gav en kort sammanfattning av 



gruppens arbete under 2004. Han redovisade också kommande vägplaner för väg 
2602 enl följande: 

- vägsträckningen väst eller öst måste klaras ut. Vägverket och NLK 
förordar västalternativet. Politikerna diskuterar fn 

- finansieringen måste lösas 
- arbetsplan och bygghandlingar skall tas fram 
- byggstart 2008-2010 om allt faller på plats 

En fyllig redovisning av arbetsgruppens aktiviteter under 2004 finns att läsa i 
Verksammetsrapporten. 

Sjukvård – Torbjörn Broberg 
Den bedömning som görs, när nu akutkirurgen är stängd på natten, är att i 
genomsnitt en patient per natt måste åka till KSS. 
Arbetsgruppens viktigaste uppgift framöver är att verka för att vi får ett själv- 
ständigt sjukhus i Lidköping. 
En redovisning av från arbetsgruppens aktiviteter under 2004 finns att läsa i 
Verksammetsrapporten. 

Dagen efter årsmötet, den 16 mars 2005, hölls ett möte mellan NLK:s arbetsgrupp 
och sjukhusledningen i Lidköping. Anteckningar från mötet bifogas detta protokoll. 

Kompetens – Trine Stjärnqvist och Rolf Hermansson 
Trine redovisade den avsiktsförklaring angående grundskole-och gymnasienivån 
som kommer att föreslås mellan NLK och utbildningsansvariga i kommunen. 
Avsikten är att långsiktigt arbeta med aktiviteter som en röd tråd genom hela 
skolsystemet. Prioriterade områden är Natur-Teknik- och Industriprogrammen. 
Avsiktsförklaringens text framgår av Verksamhetsberättelsen. 
Årsmötet föreslog att dokumentet måste kompletteras med hur uppföljning av 
aktiviteterna skall ske samt att en justering av målsättningen görs. Tex att det står 
att alla lärare berörs. Trine åtgärdar. 

Rolf redovisade läget beträffande Centrum för Innovation och Entreprenörskap i 
Lidköping (CIEL). 
Ett bolag har bildats med namnet CIEL Sweden AB och en styrelse har utsetts 
med bl a Sune Hillstad, Ingenjörssamfundet som ordf och Rolf Hermansson som 
vice ordf. 
Rekrytering av Vd pågår. Årsmötet ansåg att Rolf Hermansson aktivt bör delta i 
urvalsprocessen. 
CIEL:s huvuduppgift är ”att producera företag” som helst stannar i Lidköping. 
Omsättningen vid starten kommer att bli 12-13 miljoner kr. 
Utbildningen Innovationsingenjörer planeras att starta hösten-05 med bl a statliga 
medel men ansökan har blivit avslagen. Nya finansiärer skall sökas. 
En fyllig redovisning av CIEL:s aktiviteter finns att läsa i Verksammetsrapporten. 

§ 8. Årsredovisning – se Verksamhetsberättelse sid 14-20 

Rolf Hermansson föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2004: 

a) Förvaltningsberättelse 
- Verksamhet 



- Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

balanserad vinst 141 826 
årets vinst  21 

 141 847 
disponeras så att   

att i ny räkning överföres 141 847  

Årets resultat har belastats med kr 38 000:- avseende Sponsring av 
undervisningsmaterial till Grundskolan i Lidköping (NOT-projektet). 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

b) Resultaträkning 2004- sammandrag 
 040101- 

041231 

030101- 

031231 

Nettoomsättning 92 050 97 576 
Kostnader 111 893 60 966 

Rörelseresultat -19 843 36 610 

Resultat efter fin poster -15 900 40 666 

Bokslutsdisp 16 100 - 8 000 

Skatt på åretsresultat -179 - 6 943 

Årets resultat 

c) Balansräkning – sammandrag 

21 25 723 

 040101- 030101- 
 041231 031231  

Summa anläggningstillgångar 40 278 38 035 

Summa omsättningstillgångar 134 945 192 909 

SUMMA TILLGÅNGAR 175 223 230 944 

Summa eget kapital 141 847 141 826 

Obeskattade reserver 2 900 19 000 

Kortfristiga skulder 30 476 70 118 

SUMMA EGET KAPITAL 175 223 230 944 

OCH SKULDER      

Den kompletta årsredovisningen framgår av Verksamhetsberättelsen. 

§ 9. Revisionsberättelse 
Erling Håstrand, revisor föredrog revisionsberättelsen och hänvisade till 
Verksamhetsberättelsen sid 20 och avslutade med slutstycket i revisionen: 

” Vi tillstyrker att den i ekonomiska redovisningen tagna balansräkningen per 
2004-12-31 fastställes och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2004”. 

Lidköping 2005-02-14 

Erling Håstrand Tommy Almgren 



Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 

§ 10. Styrelsens ansvarsfrihet Mötet beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 11. Medlems- och serviceavgifter.  Styrelsen föreslog oförändrade 
medlems- och serviceavgifter för verksamhetsåret 
2005. Det innebär: 
Medlemsavgift 
Serviceavgifter 
- Företag > 200 anställda 

150:- 

6 600:- 
100 -199 -”- 3 300:- 
40 - 99 -”- 1 100:- 

 < 40 -”-  550:- 
- Organisationer   1 650:- 

- Banker   3 300:-  

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

§12. Anmälda och övriga frågor. 
a) Arne Frisinger föreslog att en kostnadsersättning upp till 40 000 kr/år skall 

utgå till NLK:s ordförande.för täckande av hans kostnader för resor, porto, tel, 
dator, kontorsmaterial mm. 

Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 
b) Ordf tackade de avgående styrelsemedlemmarna Thomas Fröjdh och Ingemar 

Wiliamsson för ett mycket gott arbete och överlämnade blommor. 

§ 13. Avslutning.  

Rolf Hermansson framförde ett tack till styrelsen och arbetsgrupperna för ett 
engagerat och bra arbete under 2004. Han tackade även övriga närvarande för visat 
intresse och avslutade den formella delen av årsmötet och inbjöd till den efterföljande 
supén. 

Lidköping den 21 mars 2005. 

Berndt Gustafsson 
Justering: 
Rolf Hermansson Sten-Eric Lager 


