
 ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

Antalet deltagare vid årsmötet var 22 personer. Deltagarlista finns hos sekreteraren. 

Protokoll verksamhetsår 2006 

fört vid årsmöte med Lidköpings Näringslivskommitté torsdagen den 20 mars 2007. 
Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos 
sekreteraren. 

* Ingvar Svensson och Ann-Britt Åström nya medlemmar 

i styrelsen. Fem personer adjungerades till styrelsen. 
* Omval på övriga styrelseposter. 
* Rolf Hermansson avtackades 
* Ökning av serviceavgiften med ca 10%. 

Medlemsavgiften oförändrad. 
* Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar och rapporter 

informerade Johan Westberg om KMT Lidköping AB 

* Verksamhetsberättelse med årsredovisning 
kompletterade rapporterna – se NLK:s hemsida: 
www. lidkopingsnaringsliv.se 

Information om Karolin Machine Tool AB- KMT - ett Lidköpingsföretag på 
världsmarknaden. 

Chefen för affärsområdet KMT Precisionsslipning Johan Westberg informerade om 
verksamheten varefter vi under sakkunnig ledning fick ta del av produktionen och 
produkterna. 

KMT är en global koncern med avancerade produkter och lösningar till kunder 
främst inom verkstadsindustrin. Verksamheten bedrivs i 4 Affärsområden: 

- KMT Vattenskärning 
- KMT Precisionsslipning 
- KMT Robotlösningar 
- KMT Plåtbearbetning 

Koncernens viktigaste framgångsfaktorer är innovationsförmåga, högsta kundnytta 
och förtroendefullt samarbete med kunderna. 

KMT-gruppen marknadsför, utvecklar och tillverkar avancerade produktionsmaskiner 
till kunder som har högsta krav på precision, prestanda och tillgänglighet inom 
utvalda områden. Produkterbjudandet kompletteras av ett heltäckande program av 
servicemarknadstjänster. 

http://www.lidkopingsnaringsliv.se/


 

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

§ 2 Val av justeringsman 
Nils-Bertil Wickberg 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 2007. 
Arne Frisinger, ordf och Jan Källsson i valberedningen, föreslog följande: 

A. Styrelse, ordinarie: 
Torbjörn Broberg, Thomas Franzén, Hans-Gunnar Åhman, 
Tomas Persson, Anders Danielsson och Andreas Hansson 
Samtliga omval på 2 år 
Trine Stjärnqvist och Sten-Eric Lager 
Återstår 1 år 
Ann-Britt Åström Hösli och Ingvar Svensson 

Nyval på 2 år 
Rolf Hermansson och Lennart Johansson lämnade styrelsen. 

Styrelsens för verksamhetsåret 2007-08 blir alltså: 
- Torbjörn Broberg, Polimoon Lidköping AB 
- Sten-Eric Lager, ViaCon AB 
- Anders Danielsson, Fastighetsägarna ( Senäte Fastighetsförvaltning) 
- Thomas Franzén, Franzéns mek verkstad 
- Andreas Hansson, Svensk Handel ( Expert Lidköping AB) 
- Tomas Persson, Företagarna i Lidköping ( Celadon AB) 

- Trine Stjernqvist, AnalyCen Nordic AB 
- Hans-Gunnar Åhman, Svenska Lantmän 
- Ann-Britt Åström Hösli, Åströms åkeri AB 
- Ingvar Svensson, Hovby Mjölnaregården 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

B. Adjungerade till styrelsen 
Valberedningen föreslog, för att bredda styrelsearbetet, att följande 
personer adjungeras till styrelsen på ett år: 

- Per-Olof Wallin, Rexam Petiner 
- Petter Skantze, Karner Europe AB 
- Göran Rydén, Rydéns Fashion 
- Erling Håstrand, Sparbanken Lidköping AB 
- Berndt Gustafsson omvaldes på ett år 



 

De adjungerades roll i styrelsen innebär att de äger rätt att delta men är ej 
beslutsmässiga eller har något ekonomiskt ansvar. 

C. Revisorer: 
Valberedningen föreslog omval av Tommy Almgren, EkonomigruppenAlmgren AB 
och som ny revisor valdes Patrik Björklund, AnalyCen AB. 
Båda väljs på ett år. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 6 Valberedning 
Årsmötet föreslog omval av Arne Frisinger. Som ny i valberedningen valdes Rolf 
Hermansson. Båda valdes på ett år. 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 7 Kostnadsersättning 
Valberedningen föreslog att ersättning för kostnader motsvarande ett basbelopp 
betalas till ordförande eller fördelas inom styrelsen vid delat ordförandeskap. 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 8 Årsredovisning 

Rolf Hermansson föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2006: 

a) Resultaträkning 
 2006-01-01 

- 2006-12-31 
2005-01-01 

- 2005-12-31 

Nettoomsättning 86 400 94 950 

Rörelsens kostnader -91 552 -98 436 

Rörelseresultat -5 152 -3 486 

Resultat efter finansiella 
investeringar värdepapper och 
fordringar 

3 330 9 192 

Övriga ränteintäkter 1 256 1 215 

Räntekostnader 0 -53 

Resultat efter fin.poster -556 6 868 

Skatt på årets resultat -188 -189 

Årets resultat -754 6 679 



 Vid granskningen har konstaterats att såväl löpande bokföring som övrig ekonomisk  
förvaltning sker med god ordning och i övrigt på ett fullt tillfredställande sätt. 

b) Balansräkning 2006-12-31  2005-12-31  
 

Summa anläggn.tillgångar 52 800 49 470 



 

Kortfristiga fordringar 3 065 2 200 

Kassa och bank 100 995 117 996 

Summa tillgångar 156 860 169 666 

Balanserat resultat 148 526 141 847 

Årets resultat -754 6 679 
Summa eget kapital 147 772 148 526 

Obeskattade reserver 2 900 2 900 

Kortfristiga skulder   

Skatteskulder 188 189 
Övriga skulder 0 3 190 

Upplupna kostn. och 
förutbetalda intäkter 

6 000 14 861 

Summa eget kapital 
och skulder 

156 860 169 666 

Ställda säkerheter inga inga 

Ansvarsförbindelser inga inga  

c) Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel: 

  

balanserad vinst 148 526 
årets förlust  -754 
summa 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

147 

147 

772 

772 

Årsmötet beslutade enligt förslaget.   
 

§ 9 Revisionsberättelse (originalet finns hos sekreteraren) 

Erling Håstrand, revisor, föredrog revisionsberättelsen: 

”Undertecknade revisorer för Näringslivskommittén i Lidköping kan efter verkställd 
revision avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2006 

. 
Kommitténs räkenskaper i form av bokföringsunderlag och verifikationer har 
granskats och därvid lämnat erforderlig upplysning om kommitténs ekonomi och 
löpande förvaltning. 



 Vid granskningen har konstaterats att såväl löpande bokföring som övrig ekonomisk  
förvaltning sker med god ordning och i övrigt på ett fullt tillfredställande sätt. 

Vi tillstyrker att den i ekonomiska redovisningen tagna balansräkningen per 
2006-12-31 fastställes och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2006”. 

Lidköping 2007-03-12 

Erling Håstrand Tommy Almgren 

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

§ 11 Medlems- och serviceavgifter. 
Styrelsen föreslog att serviceavgifterna höjs med ca 10% och att medlemsavgiften är 
oförändrad för verksamhetsåret 2007. Serviceavgiften för organisationerna föreslås 
få en större höjning. Det innebär följande avgifter: 
: 

Medlemsavgift 
Serviceavgifter 
- Företag > 200 anställda 

 150:- samtliga medlemmar 

7 000:- 

100 -199 -”- 3 600:- 
 40 - 99 -”- 1 200:- 
 < 40 -”- 600:- 

- Organisationer   3 600:- 

- Banker   3 600:-  

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

§ 12 Verksamhetsberättelse 
Den kompletta dokumentationen finns i utdelad Verksamhetsberättelse samt på 
hemsidan www.lidkopingsnaringsliv.se  

Här nedan följer en kort sammanfattning av rapporterna. 

a) Inledning – Rolf Hermansson (se sidan 2-3 i VB) 

Under verksamhetsåret 2006 har arbetet i NLK varit fortsatt koncentrerat på de 
prioriterade områden, som vi år 2002 angav i vårt förslag till strategiplan för 
Lidköpings Kommun. 

Speciellt fokus har lagts på 

1. Kompetens/entreprenörskap 

2. Infrastruktur/kommunikationer 
3. Företagsklimatet 

När det gäller kompetens/entreprenörskap och målsättningen att skapa nya företag 
och därmed fler jobb. 

När det gäller infrastruktur/kommunikationer så har vår arbetsgrupp arbetat 
intensivt och professionellt med att 

http://www.lidkopingsnaringsliv.se/


 

- dels uppfylla våra åtaganden i det avtal som NLK tecknade med Kommunen 
år 2003 



 

- dels genomföra åtgärderna i de nya direktiv, som anges i Kommunens brev av 
2005-12-29 betr. väg 44/2602. 

NLK lämnar Tillväxtrådet 
Tyvärr har engagemanget och intresset inte funnits från Kommunens sida att på 
motsvarande sätt uppfylla sin del av våra överenskommelser, varför något resultat 
inte uppnåtts 
Mot bakgrund av detta påtalade vi i brev till Kommunen 2006-01-19 vår oro för de 
uteblivna resultaten i fråga om anslutningsvägar till E20 och vårt beslut att lämna 
arbetet i Tillväxtrådet. 

Nya samarbetsformer 
Vi har sedan under året föreslagit nya samarbetsformer med Kommunen omfattande 

- dels att NLK:s styrelse träffar Kommunstyrelsen 1 gång per halvår. 
- dels att NLK:s arbetsgrupper sammanträder 1 gång per halvår med berörda 

förvaltningschefer och politiska nämndledamöter. 
Ärenden som då bör behandlas är 

- den långsiktiga strategiska planen för näringslivets tillväxt och utveckling 
- fastställande och uppföljning av gemensamma resultatmål inom prioriterade 

områden 
- fastställande och uppföljning av handlingsplaner 

En sådan arbetsform skulle kunna ge en större tyngd och fokusering mot att nå 
gemensamt uppställda mål och ge bättre resultat. 

Samarbete med representanter för Västra Götaland och Vägverket 
Vi har också föreslagit att NLK och Kommunen gemensamt bjuder in representanter 
för regionen och vägverket till ett möte i Lidköping i början av 2007 för att informera 
om Lidköpingsregionens näringsliv och våra gemensamma satsningar, speciellt inom 
områdena kompetens/entreprenörskap och infrastruktur. 

Det är vår förhoppning att nya samarbetsformer leder till ett förtroendefullt samarbete 
inriktat på resultat. Detta gäller inte minst åtgärder för att förbättra Lidköpings-
regionens dåliga infrastruktur ett förbättrat företagsklimat. 

Investmentbolag 
För att underlätta kapitalförsörjningen har vi tillsammans med Lidköpings 
ambassadörer runt om i världen bildat ett investmentbolag, Lidköping Invest AB, som 
kommer att starta sin verksamhet under 2007. Bolagets inriktning är bl.a 

- att stärka Lidköpingsregionen som ett attraktivt näringslivsområde så att fler 
företag och jobb skapas 

- att erbjuda entreprenörer tillgång till Lidköpingsambassadörernas stora 
kontaktnät och erfarenhetsbank 

b) Kommunikationsgruppen (se sidan 4-6 i VB) 



 

styrelse att gruppen i första hand skall följa upp och driva frågor i linje med 
kommunens: 

u Infrastrukturplan 2005-10-04 
u Kommunens planering brev ”Vägförbindelse Lidköping och E 20 ” 2005- 

12-29. 

Det nya läget var en satsning på infrastrukturen i trestad, som har beslutas, 
uppgående till 10 miljarder kronor. Gruppen såg detta mycket positivt men ansåg 
samtidigt, att väg 44 via Trollhättan och E 6 till Göteborg, inte ersätter väg 2602 med 
anslutning E 20. 

För att kunna driva vägfrågorna framåt har vi föreslagit etappbyggen 

Väg 44 
u Sträcka 1 mellan Källby och Skaravägen 
u Sträcka 2 A mellan Skaravägen och Hovby 
u Sträcka 2 B bro över Lidan vidare mot Grästorp 
u Väg 2602 Delsträcka samma som 2 A Väg 44 /* 
u Delsträcka ny avfart Jungskola- Saleby 
u Slutsträcka Saleby- Hovby 

En beskrivning av de olika alternativen framgår av Verksamhetsberättelsen. 

Några handlingsalternativ: 

1) Regionala vägar-väg 44 Götene-Lidköping- Grästorp 
Inled omgående en förhandling med berörda myndigheter och förhandla om 
förskottering så sträckan är klar år 2010. 

2) Etapp 2 A. Väg 44 och Väg 2602 Skaravägen till nuvarande anslutning 2602 
vid Hovby 

Ta snarast kontakt med berörda myndigheter så planarbetet fortsätter. Avlasta 
Ljunghed/Majåker för tung trafik( ADR transporter) till och från väg 2602. 

3) Väg 2602 anslutning E 20 Jungskola. 
För väg 2602 finns det 19 mkr i anslagna medel 
Lidköpings kommun har förklarat sej villig att diskutera viss medfinansiering. Kan vi 
sedan öka medvetenhet hos regionen att Lidköping också skall ha en bra anslutning 
till E 20. Ansök om medel för trafiksäkerhet och miljö. Detta sammantaget borde 
borga för att anslutningen till E 20 kan komma till stånd 

Kommunens ambition är att projektet väg 2602 genomförs senast 2010 Frågan bör 
omgående tas upp med berörda myndigheter. För trafikflödet genom Saleby och 
N.Härene gäller samma argument för tung trafik och ADR trantporter. 

4) Etapp 2 B. Väg 44 Lidköping ( med bro över Lidan) -Grästorp 

Kommunens ambition är att projektet väg 44 Lidköping Grästorp är klar senast 2015, 
Frågan bör omgående tas upp med berörda myndigheter. 

Ny beslutsprocess 



 Under verksamhetsåret 2006 har gruppens arbete huvudsakligen handlat om vägar. 
 
Sedan tillväxtrådet upplöstes fanns det önskemål från kommunledningen och NLK.s 

Det blåser nya vindar där det talas om alternativa finansieringar av E 6 och E 20 . 
Kommunikationsministern nämner att dessa riksvägar måste prioriteras. Regionen i 



 

Skåne och Västra Götaland har fått nya uppdrag för långsiktig planering. Processen, 
som tidigare skötts av vägverket och banverket, skall i vårt fall tas över av Västra 
Götalandsregionen. Detta gäller infrastruktur, såväl väg, järnväg, flyg som sjöfart. I 
planerna nämns också att det är de stora miljardinvesteringarna som skall prioriteras. 
Vilket betyder att E 20 genom Skaraborg gynnas. Volvos ambition att överta Nissan 
viken ökar kravet på E 20 genom komponenttillverkarna i Skövde och Köping. 

Aktiviteter från grannorter 
Ser vi till aktiviteterna från våra grannkommuner Götene, Trestad och Skövde så har 
alla fått rätt stora projekt till stånd. Det satsas mycket på högskoleorter (centralorter). 
Det satsas också på de stora företagen som har flest arbetstillfällen och det är väl 
rätt. Men även den företagsstruktur som finns i Lidköping fordrar infrastruktur. Läser 
man de trafikpolitiska målen så har Lidköping inte fått sin del av kakan 

Var finns Lidköping ? 

Vi har en bl.a. en stor insjöhamn och ett flygfält med stor verksamhet. Lantmännen 
som logistikcenter och Origo, som generar transporter Vi har ett stor flöde på väg 44. 
Kan vi sedan få till stånd en förbindelse Jung via Lidköping till Götene så får det 
effekter. En framtida ringväg för västra Skaraborg. 

Vi kanske kan se nya möjligheter och ingå ett logistik nätverk ”Trestad-Skaraborg” . 
Dessutom ett nytt resecentrum och en upprustad Kinnekullebana, som trafikeras med 
nya biogaståg. Om dessa resurser utnyttjas på rätt sett och ges möjligheter att 
utvecklas så kommer LIDKÖPING vid VÄNERN ha en betydande roll i Västra 
Skaraborg och även i omvärlden. Kommunikationen med Göteborg blir allt viktigare. 

c) Sjukhusgruppen (se sidan 7-8 i VB) 

Gruppen anger att de uppnått ett delmål av uppdraget utvecklingen av sjukhuset i 
Lidköping. Där det gällde, i första hand organisation och struktur. . 

Framöver kommer vi att aktivera oss mindre och istället ha en mer passiv roll. 
Men vi kommer att kontinuerligt bevaka och hålla kontakt med sjukhusets 
ledning och dess organisationer samt vid behov aktivera nätverket i Lidköping. 

Nuläget 

- Vi har idag ett väl fungerande sjukhus. Det pågår investeringar för ca 300 mkr. 

- Det är relativt lätt att få kompetent personal. 

- Köp av magnetkamera planeras. 

- En vårdverksamhet med hög kvalité är den givna målsättningen. 

- Utvecklingen av närsjukhusvården och tillgänglighetsfrågorna prioriterade. 

En opolitisk styrelse har ersatt den politiska styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. 



 

Framtiden 
Vi har haft vissa frågor på agendan. Vi kommer fortfarande att bevaka dessa för 
sjukvården så viktiga frågor. 

 Struktur och organisation 

 Ny sjukhusdirektör 

 Etapp 3 byggnation senare etapp 4 
 MR kamera 
 Hålla oss informerade om närsjukhusprojektet 

 Hålla oss informerade om aktuella projekt mot vårdtagare i Västra 
Skaraborg 

d) Kompetensgruppen (se sidan 8 i VB) 

Avsiktsförklaringen för samarbetet mellan näringsliv och skola har uppgraderats 
målet och visionen kvarstår. 

Mål – ett långsiktigt samarbete mellan näringsliv och skola inriktat mot natur och 
teknik. 

Vision – Att utveckla Lidköpingsbygden genom ett slagkraftigt näringslivs som 
ständigt har tillgång till konkurrenskraftig grundkompetens. 

Stipendium 
Tyngdpunkten i arbetet under 2007 har i första hand varit mot gymnasieskolan. Vi har 
bl a delat ut fem stipendium på 1000 kr till framgångsrika avgångselever inom 
natur/teknik-området samt anordnat en ”Teknikresa” för samtliga elever i årskurs två 
på gymnasiet. 

e) Informationsgruppen (se sidan 8 i VB) 
Hemsidan fått nytt namn 
Under året har Näringslivskommitténs hemsida lanserats under ett nytt namn 
Nämligen Lidköpings Näringsliv. 
I fortsättningen har vi för avsikt att ha sidan bättre uppdaterat och avsikten att 
innehållet skall vara fylligt och intressant. 
Rekrytering av nya medlemmar har påbörjats. 

§ 13 Anmälda och övriga frågor. 
Några anmälda och övriga frågor fanns ej att behandla. 

§ 14 Nya stadgar och nytt namn 
Styrelsen föreslog att byta namn från Näringslivskommittén i Lidköping till 
Näringslivet i Lidköping. 
Stadgarna kommer att revideras utifrån namnändringen samt att följande tillägg görs 
av § 2 ”Även personer som lämnat sin aktiva tjänst kan kvarstå som medlem i 
Näringslivet i Lidköping ”. 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 15 Avtackningar 



 

Rolf Hermansson avtackade Lennart Johansson med blommor och ett tack för hans 
insatser i styrelsen. 
Torbjörn Broberg avtackade Rolf Hermansson med blommor och ett stort tack för 
flera års omfattande arbete som ordförande i NLK. Sedan var det Arne Frisinger som 
på styrelsens vägnar framförde ett tack till Rolf Hermansson och överlämnade en 
populär present. 

§ 16 Avslutning 
Rolf Hermansson framförde ett tack för de vänliga orden (om 50% av vad ni sagt är 
sant så är jag glad) 
Han tackade styrelsen och arbetsgrupperna för ett engagerat och bra arbete under 
2006. 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 2007. 

Berndt Gustafsson 

Justering: 

Rolf Hermansson/ Berndt Gustafsson Nils-Bertil Wickberg 


