
Protokoll verksamhetsår 2007 

från årsmöte med Näringslivet i Lidköping måndagen den 31 mars 2008. 
Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos 
sekreteraren. 

* Per-Olof Wallin och Petter Skantze nya medlemmar 
i styrelsen. 

* Carina Laurell och Lennart Nilsson adjungerade till 
styrelsen. 

* Omval på övriga styrelseposter. 
* Oförändrade medlems-och serviceavgifter. 
* Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar och rapporter 

informerade förvaltningschef Kristina Lundgren, 
Lidköpings kommun, om aktuella projekt. 

* Verksamhetsberättelse med årsredovisning 
kompletterar rapporterna – se NiL`s hemsida: 
www. lidkopingsnaringsliv.se 

”Hamnstaden, resecentrum och andra aktuella frågor” var rubriken på Kristina 
Lundgrens intressanta föredrag. 
För planering och byggandet av Hamnstaden – Lidköpings nya ansikte mot Vänern 
har Lidköpings kommun i samarbete med Liljewall arkitekter AB tagit fram ett 
styrdokument. Den planering och utveckling av Västra hamnen som nu påbörjas 
kommer att bidra med en ny attraktiv stadsdel nämligen HAMNSTADEN. Målet är att 
återskapa kontakten mellan centrum och Vänern. 
Hamnstaden skall utvecklas till att bli ett av Västsveriges mest attraktiva lägen för 
boende, arbete och fritid. 
I Hamnstaden skall integreras befintliga och blivande verksamhetskvarter 
innehållande småindustrier, kontor, utbildning och handel. 
Omflyttning av viss befintlig verksamhet kommer att bli aktuell för att kunna 
genomföra Hamnstaden. Näringslivet skall ges möjligheter till om - och nylokalisering 
i andra lägen. 
I en första etapp kommer bostäder, ca 400 lägenheter, att färdigställas vid Lidans 
mynning. Dessutom kommer stråket Torggatan – Rörstrand – Vänerstranden att 
färdigställas. Byggstarten för första etappen beräknas ske år 2010. 
I ett senare skede kommer etapp 2 att påbörjas innehållande bostäder vid Framnäs 
och kulturstråk med konsertsal, konferensanläggning, teater, hotell mm. 
Mötesdeltagarna hade många frågor att ställa i anslutning till Kristinas information. 
Kristina informerade också om Resecentrum som beräknas var klart under hösten 
2008. All busstrafik flyttas från Nya stadens torg till Resecentrum. Dock kommer 
resande att kunna stiga på och av vid hållplatser på torget. 
Det utrymme som bussarna idag tar på torget skall bli nya parkeringsplatser. 

http://www.lidkopingsnaringsliv.se/


Kristina informerade också om andra aktuella projekt såsom 
- Bostadsbyggande i Sjölunda och Askeslätt 
- Uppsnyggning av Stenportsgatan i samarbete med Sv Handel och 

Fastighetsägarna 
- Verksamheter skall flyttas från Västra – till Östra hamnen 
- Framtagning av Designmanual i samarbete med Samverkansgruppen 
- Stadsmiljöprogram – förslag behandlas fn av de politiska grupperna 
- Tillgänglighetsåtgärder 2008-2010 
- Handlingsplan inom ramen för Företagsklimatet i samarbete med NiL 

Torbjörn tackade Kristina för ett mycket intressant föredrag och uttryckte sig positivt 
för att det är så mycket och viktiga projekt på gång. 

Innan årsmötesförhandlingarna startade informerade Ingvar Svensson och Petter 
Skantze om det aktuella läget i projektet ”Företagsklimat”. 
Detta projekt som pågått i ca ett år, sker i samarbete med Lidköpings kommun. 
En arbetsgrupp med följande medlemmar arbetar med frågan. 
Från Näringslivet: Ingvar Svensson, ordf, Petter Skantze, Anders Danielsson och 
Tomas Persson. 

Från kommunen: Leif Eriksson, Lisbeth Nyström och Marcus Johansson. 

Övergripande mål för projektet: 

Lidköping skall vara bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs mätningar 
av det lokala företagsklimatet. 

Utvecklingsbefrämjande affärsidé: 
”Genom ett effektivt och engagerat samarbete skapar näringslivet och kommunen i 
Lidköping mervärden för oss och för alla som vi har kontakt med” 

Ingvar visade utdrag ur senaste mätningen. Se bil 1 och 2. Bilagan 1 visar företagens 
bedömning och bil 2 visar på kommunens bedömning. 

Gruppen har enats om följande prioriterade värdeskapande INSATSOMRÅDEN: 

1. Dialog mellan företag och kommunledning 

2. Kommunens service till företagen 

3. Kommunal konkurrens 

4. Ökad samverkan mellan företagen i Lidköping 

5. Kompetens och utbildning 

6. Infrastruktur 

7. Hälso- och sjukvård 

Omfattningen av Företagsklimatprojektet är mycket stort. Aktivitetsplan har tagits 
fram. Exempel på planerade aktiviteter under 2008 framgår av bil 3 och 4. 



Process och tidplan, bil 5. 

Handlingsplanen för bättre företagsklimat i Lidköping bygger på följande: 

Varför? 
- För att stärka Lidköpings Kommun och Företagen i Lidköpings kommun 
- Genom ett konstruktivt förbättringsarbete i positiv anda 
- Så att uppfattningen om Lidköpings företagsklimatet stärks 
- Så att ett positiv intresse skapas för utomstående 

Hur? 

- Genom att visa på de aktiviteter som faktiskt görs idag för att förbättra klimatet 
för företag 

- Genom att tillföra konkreta aktiviteter för att förbättra svaga punkter 
- Genom ett starkt samarbetet mellan kommunen och näringslivet i 
utvecklingsarbetet 

- Genom att skapa en positiv och konstruktiv anda  

Vem? 
- Ett åtagande från kommunens ledning  
- Ett delegerat ansvar till ansvariga individer 
- Ett åtagande från Näringslivet i Lidköping  

Ingvar och Petter avslutade med att starkt poängtera ”att möjligheten att lyckas 
med detta viktiga och omfattande projekt är att många företagare engagerar sig 
i processen”. 

Ytterligare information finns på hemsidan och i broschyren ”Företagsklimat” som kan 
erhållas av projektgruppen. 

Torbjörn framförde ett tack till Ingvar och Petter och önskade projektgruppen lycka till 
med det fortsatta arbetet. Han underströk vikten av att fler företagare engagerar sig i 
arbetet. 

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

Antalet deltagare vid årsmötet var 17 personer. Deltagarlista finns hos sekreteraren. 

§ 1 Mötets öppnande 
Torbjörn Broberg hälsade samtliga välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 2 Val av justeringsman 
Börje Johansson utsågs, att utöver ordförande, justera dagens protokoll. 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Till ordförande för årsmötet valdes Torbjörn Broberg 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 Rolf Hermansson i valberedningen, föreslog följande: 

A. Styrelse, ordinarie: 
Torbjörn Broberg, Thomas Franzén, Ingvar Svensson och Ann-Britt Åström 
Hösli har ett år kvar enligt förra årets beslut 

Andreas Hansson, Tomas Persson och Anders Danielsson omval på 1 år 
Trine Stjernqvist omval på 2 år 
Petter Skantze och Per-Olof Wallin nyval på 2 år 
Sten-Eric Lager och Hans-Gunnar Åhman lämnade styrelsen. 

Styrelsens för verksamhetsåret 2008 (fram till nästa årsmöte) blir alltså: 

- Torbjörn Broberg, Promens Lidköping 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) 
- Petter Skantze, Nordic Hangers AB 
- Trine Stjernqvist, Eurofins Swedish National Service Center AB 
- Per-Olof Wallin, Rexam Petainer Lidköping AB 
- 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: 

- Göran Rydén, Rydéns Försäljnings AB, omval på 1 år 
- Erling Håstrand, Sparbanken Lidköping AB, omval på 1 år 
- Berndt Gustafsson, omval på 1 år 

- Carina Laurell, Stallmästaren AB, nyval på 1 år 
- Lennart Nilsson, Lantmännen, nyval på 1 år 

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

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

C. Revisorer: 
Valberedningen föreslog omval av Tommy Almgren, EkonomigruppenAlmgren AB 
och Patrik Björklund, Eurofins AB. 
Båda väljs på ett år. 



Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 6 Valberedning 
Årsmötet föreslog omval av Arne Frisinger, sammankallande. Som ny i 
valberedningen valdes Thomas Fröjd. Båda valdes på ett år. 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 7 Arvode till ordförande 
Valberedningen föreslog att ordförande för NiL erhåller ett arvode motsvarande ett 
basbelopp minus skatt och arbgiv.avgift på basbeloppet. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 8 Verksamhetsberättelse 
a) Strategi 
Torbjörn Broberg redovisade den nya strategiplanen 2007-2010. 

”Näringslivet i Lidköping skall tillvarata medlemsföretagens intressen och skall 
verka för att stärka och utveckla näringslivet i kommunen genom 

 att utveckla och förbättra företagsklimatet genom att i samverkan med 
kommunen verkställa den gemensamma handlingsplan som gäller för 2007- 
2010. 

 att erbjuda kommunen näringslivets erfarenhet och synpunkter på hur 
kommunen kan göras mer attraktiv för både företag och invånare. 

 att aktivt medverka till att marknadsföra kommunen som en framtidskommun. 
 att utveckla och driva forum för effektiva nätverk och ökad samverkan mellan 

företag i kommunen 

 att vid behov särskilt fokusera på och driva för näringslivet och kommunen 
gemensamma frågor gällande t.ex. kommunikationer, kompetensutveckling 
etc”. 

b) Information 
Berndt rapporterade att gruppens huvuduppgift har varit att jobba med rekrytering 
av nya medlemmar. Resultat har blivit att Näringslivet i Lidköping har utökats med 
15 nya medlemmar. I övrigt har gruppen reviderat hemsidan och försökt att hålla 
den aktuell. 

c) Kommunikationer 
Torbjörn rapporterade, i gruppordf frånvaro, att gruppen under året har ombildats 
och bytt ordförande (Hans-Gunnar Åhman har lämnat över till Ann-Britt Åström 
Hösli). Fokus, vad gäller vägar, har hamnat på väg 44 men att väg 2602 
fortfarande finns med i våra planer. Gruppen kommer också att bevaka områdena 
Hamn/Järnväg/Flyg/Telekom. Gruppen kommer att delvis att bemannas med nya 
personer. 

Börje Johansson, som under många år varit gruppens stöttepelare, kommer att 
lämna gruppen. 

d) Kompetens 



Trine rapporterade om gruppens arbete. Gruppen har haft följande 
sammansätttning: 
Från näringslivet Trine Stjernqvist ordf, Thomas Franzen, Per-Olof Wallin 
Från skolan varierar deltagarna beroende på vilken nivå vi arbetar med. 

Kompetensgruppens arbete under året har arbetat utifrån följande vision och mål: 
Vision – Att utveckla Lidköpingsbygden genom ett slagkraftigt näringslivs som 
ständigt har tillgång till konkurrenskraftig grundkompetens. 

Mål: 

 Lidköping tillhör de tio främsta kommunerna i Sverige i fråga om samarbete 
mellan skola och näringsliv. 

 Vi skall ha ett fördjupat, utvecklat och långsiktigt samarbete mellan näringsliv 
och skola 

inriktat mot naturvetenskap, teknik, entreprenörskap och språk. 
 Under året har vi bl a 

 Medverkat vid arrangemang av Teknikresan - en kompetensdag för 
alla elever som gått i årskurs två på gymnasieskolan 

 Utsett mentorer från näringslivet till rektorer i grundskolan 

 Medverkat som rådgivare till UF-företag 

 Givit stipendium á 1 000 kr till fem avgångselever vid De la 
Gardiegymnasiet 

 Samarbetat med Lidköping Högskola Online för att få fram bra 
kursutbud anpassat till näringslivets behov 

 Arbetet fortsätter och samarbetet utvecklas hela tiden på ett mycket 
positivt sätt. 

Kompetensgruppen är nu också engagerad i Företagsklimatet där en av de 
värdeskapande områdena är ”Kompetens och utbildning” 
En handlingsplan innehållande, framgångsfaktorer, aktiviteter, tidpunkt, volym 
och ansvarig har upprättats och skall efterhand genomgöras 

Indikator: Upplevt sammanvägt värde av företagens samverkan med grundskola, 
gymnasieskola och högskola 

e) Hälso- och sjukvård 
Torbjörn rapporterade att samarbetet under alla år har fungerad mycket bra. Nu 
har den ”gamla” ledningen slutat och en ny sjukhuschef, Conny Andersson börjat 
och en ny opolitisk styrelse har tillsatts. Allt tyder på att även samarbetet med den 
nya ledningen kommer att fungera bra. 

Även gruppen Hälso- och sjukvård är nu också engagerad i Företagsklimatet där 
en av de värdeskapande områdena är ”Hälso- och sjukvård” 
En handlingsplan innehållande, framgångsfaktorer, aktiviteter, tidpunkt, volym 
och ansvarig har upprättats och skall efterhand genomgöras. 
Indikator: Upplevd servicenivå och kvalitet för hälso- och sjukvård till kommunens 
invånare. 

§ 9 Årsredovisning 

Berndt Gustafsson föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2007: 

a) Resultaträkning 



Resultatrapport 
 2007 2006 

Intäkter    
 3010 Medlemsavgifter 8 550 7 200 
 3015 Serviceavgifter 98 800 79 200 
 SUMMA INTÄKTER 107 350 86 400 

 Kostnader    

 5890 Resekostn.,kost & logi 7 300 14 614 
 5940 Konferenser 1 494 4 104 
 5990 Reklam och sponsring 10 000 8 750 
 6071 Representation, avdrg 2 192  308 
 6110 Kontorsmaterial 8 200 9 493 
 6211 Telefon 4 450 7 395 
 6530 Redovisningstjänster 6 000 6 000 
 6540 Datakostnader 6 680 11 815 
 6550 Konsultarvoden 30 119 23 373 
 6570 Bank/Pg-avgifter 450  400 
 6590 Övriga externa tjänster 0 5 000 
 6981 Föreningsavgifter, avdr.g 0  300 

 7210 Löner till tjänstemän 31 000  0 

 7510 Lagstadgade arbgivavg 9 275  0 

 
Totala kostnader 117 060 91 552 

 Finans intäkter/kostn +2 639 +4 586 

 8819 Återföring per.fond +2 900  0 
 8910 Skatt - 177  -188 

8999 Årets resultat - 4 348  -754 
 

Balansrapport 2007 
071231 061231 

Mixfond 53 390 52 799 
Omsättningtillgångar   

- Avräkn, skatter o avg 0 2 029 
- Momsfordran 0 1 036 
- Kassa 622 622 
- Transationskonto 47 585 27 752 
- Sparkonto 74 757 72 620 

Summa oms.tillgångar 122 964 104 059 

Summa tillgångar 176 354 156 859 

Summa eget kapital - 143 424 -147 771 



Periodiseringsfond 

Kortfristiga skulder 

0 -2 900 

- Skatteskulder -177 -188 
- Redovisn.konto för moms -7 458 0 
- Betald personalskatt -9 300 0 
- Lagst. sociala avg -9 275 0 
- Interimskulder -6 720 -6 000 

Summa kortfristiga skulder -32 930 -6 188 

Summa skulder -32 930 -9 088 

Summa skulder o eget kap -176 354 -156 859 
 

c) Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande 
stående vinstmedel: 

  

balanserad vinst 147 771 
årets förlust -4 348 
summa 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

143 

143 

423 

423 

Årsmötet beslutade enligt förslaget.   
 

§ 10 Revisionsberättelse (originalet finns hos sekreteraren) 

Torbjörn Broberg föredrog revisionsberättelsen: 

”Undertecknade revisorer för Näringslivet i Lidköping kan efter verkställd revision 
avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007 

. 
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 
2007-12-31 fastställes och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2007”. 

Lidköping 2008-03-11 

Patrik Björklund Tommy Almgren 



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

§ 12 Budget för 2008 
Berndt Gustafsson redovisade styrelsens förslag till budget för 2008: 

BUDGET 
Medlems- och serviceavgift 
Kostnader: 

Budget 2008 
108 600 

Utfall 2007 
107 350 

Resekostnader, logi 1 000 7 300 
Konferenser 1 500 1 494 
Reklam och sponsring 10 000 10 000 
Representation 2 500 2 192 
Kontorsmaterial 6 500 8 200 
Telefon 2 000 4 450 
Datakostnader 8 000 6 680 
Redovisningstjänster 6 000 6 000 
Konsultarvoden 25 000 30 119 
Övriga externa tjänster 1 450 450 

Löner till tjänstemän 32 000 31 000 

Lagstadgade arb.giv.avg. 9 700 9 275 

Skatt 500 -177 

Finans intäkter/kostn. + 2 500 + 2 639 
Återföring per.fond 0 + 2 900 

Totala kostnader 103 650 111.698 

Årets resultat + 4 950 - 4 348 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.   

§ 13 Medlems- och serviceavgifter.   

Styrelsen föreslog att såväl medlems- som serviceavgifterna är oförändrade i 
förhållande till 2007. 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:- 

Moms tillkommer på serviceavgiften.   
 

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

§ 14 Övriga frågor 



Arne Frisinger hade anmält en fråga om Tingsrätten i Lidköping. 
Planer (långt framskridna via ett kuppartat förfarande) finns på att flytta Tingsrätten i Lidköping 
till Skövde. 
Arne efterlyste ett engagemang från näringslivet i Lidköping för att behålla verksamheten. 
Efter en del diskussion enades årsmötet att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Arne 
Frisinger, sammankallande och Anders Källsson. Gruppen tar kontakt med rådman Rydstedt 
för att få aktuell information och därefter för att ev agera. 

§ 15 Avslutning 
Torbjörn tackade styrelsen och arbetsgrupperna för ett engagerat och bra arbete 
under 2007. Han tackade även övriga närvarande för visat intresse och avslutade 
den formella delen av årsmötet och inbjöd till den efterföljande landgången och 
öl/dricka. 

Lidköping den 31 mars 2008. 

Berndt Gustafsson 

Justering: 

Torbjörn Broberg Börje Johansson 


