
 

Protokoll verksamhetsår 2009 

från årsmöte med Näringslivet i Lidköping torsdagen den 25 mars 2010. 
Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos 
sekreteraren. 

SAMMANFATTNING 

* Bo Johansson, Backgårdens Bygg AB, Jan Lööf och 
Carina Laurell, Stallmästaren AB nya i styrelsen. 

* Torbjörn Broberg, Trine Stjernqvist, Per-Olof Wallin och 
Staffan Carlsson avtackades. 

* Omval på övriga styrelseposter, adjungerade och 
revisorer. 

* Oförändrade medlems- och serviceavgifter. 

* Verksamhetsberättelse med årsredovisning 
kompletterar rapporterna. 

* Intressanta diskussioner om NiL:s framtida verksamhet 

Protokoll 

1. Ordförande Torbjörn Broberg hälsade deltagarna välkomna till årsmötet. 

2. Ordförande uttryckte en stor saknad över två, under verksamhetsåret, avlidna 

medlemmar, Jan Källsson och Göran Rydén. Båda har varit mycket engagerade och 

aktiva medlemmar. Vi tänker på dem båda i denna stund. 

3. Information/verksamhetsberättelse. 

Torbjörn gav en kort rapport över verksamhetsåret 2009. Han började med att visa 

Strategiplan 2008-2010: 

NÄRINGSLIVET I LIDKÖPING 

tillvaratar 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 2008-2010. 



 

• 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. 

informerade om de olika gruppernas verksamhet under det gångna året. 

Därefter informerade han från de olika arbetsgrupperna. Respektive ordförande 

medverkade med kommentarer. Följande grupper har varit igång: 

 Företagsklimatet – Ingvar Svensson 

 Kompetens – Trine Stjernqvist 

 Kommunikationer – Lennart Nilsson 

 Hälso- och Sjukvård – Torbjörn Broberg 

 Information – Berndt Gustafsson 

 Miljö – Johan Källsson 

 Kultur & Näringsliv – Claes Johansson 

De två sistnämnda grupperna har kommit igång under den senare delen av året. 

I Verksamhetsberättelsen, som delades ut, finns rapporter från respektive grupp samt vilka 

personer som ingått i grupperna. Verksamhetsberättelse med ekonomisk årsredovisning 

biläggs protokollet. 

Ordförande informerade också kort från Näringslivsrådets verksamhet i vilket Torbjörn, 

Trine, Lennart och Tomas varit NiL:s representanter. 

Näringslivsrådet har till syfte att förbättra samarbetet mellan näringsliv och kommun. 

Rådet skall verka för att samla och inrikta de gemensamma ansträngningarna till att 

förbättra konkurrenskraften och därigenom skapa en gynnsam utveckling för både företag 

och kommun. 

4. Historisk tillbakablick 

Berndt Gustafsson och Börje Johansson gav en kort historisk tillbakablick på vad som 

skett de senaste 25 åren i NLK/NiL. Berndt informerade om att de håller på att 

sammanställa ett material som kommer att finnas tillgängligt på ett elektroniskt media, lätt 

tillgängligt för de som vill ta del av vad som hänt inom olika grupper och genomförda 

projekt. Styrelsen har ställt sig positiv till att vi med nya teknikens hjälp arkivera visst 

material som kan vara till gagn för det framtida arbetet i NiL. Vi hoppas att vår 

dokumentation skall vara ett uppslagsverk som man vid behov kan gå tillbaka till. 

Materialet kommer att vara lätt att ta till sig då de olika kapitlen kommer att kunna nås via 

”länkar”. Sammanställning av Sjukhus- och Kompetensgruppens arbete, grundsynen, 

centralortsfrågan samt ortsadressen ligger klar för redigering. Men det återstår ett digert 

jobb så ber om vi förståelse att det kommer att ta en viss tid innan allt är dokumenterat. 

Styrelsen kommer fortlöpande att få information om dagsläget. 



 

Vad vi hittills kan konstatera, i det långa perspektivet, har mycket kraft och energi lagts 

ner och inom många områden har insatserna varit framgångsrika. Detta gäller t.e.x inom 

skolans och sjukvårdens områden. Genom näringslivets kraftiga engagemang har vi idag 

ett väl fungerande sjukhus i Lidköping, samarbetet med skolledning har inneburit 

utveckling av gymnasieprogram väl anpassade till näringslivets behov. 

Högskoleutbildningar har skapats och Högskolan on line har etablerats och ligger idag i 

främsta ledet vad gället innehåll och kvalitet. När det gäller kommunikationer har vi inte 

kommit lika långt men kan ändå konstatera att v44 och v 2602 finns med i de långsiktiga 

vägplanerna. Kinnekullebanan finns kvar och har utvecklats positiv och resecentrum har 

skapats. 

5. Gruppdiskussioner 

Deltagarna indelades i tre grupper med Ingvar, Petter och Lennart som gruppledare: 

Grupp 1 Grupp 2 

Ingvar Svensson Petter Skantze 
Claes Johansson Carina Laurell 
Ann-Britt Åström Hösli Berndt Gustafsson 

Nils-Bertil Wickberg Arne Frisinger 
Claes Ottersten Tomas Persson 
Trine Stjernqvist Patrik Fajersson 
Kent Folkesson Christer Martinsson 

Grupp 3 

Lennart Nilsson 

Torbjörn Broberg 

Johan Källsson 

Börje Johansson 

Bo Johansson 

Mikael Solberg 

Frågeställning: 

Vilka är de tre viktigaste konkreta uppgifterna för styrelsen att arbeta med för att bäst ta vara 

på ditt företags intressen? 

1. Vad har vi med oss från historien? 

2. Vad har vi för mål och starka/svaga sidor 

i dagens lösning? 

3. Vad vill vi åstadkomma i framtiden? 

Redovisning från respektive grupp : 

Grupp 1 



 

Våra viktigaste uppgifter: 
Det vi hittills arbetat med bör vi också fortsätta med. Givetvis anpassa insats och omfattning 

till behov och aktualitet i frågeställningen. Några frågor lyftes lite extra, t ex 

-kvalitén i skolan och utvecklingsfrågorna där och inte minst utbyggnad av 

högskoleutbildningar i Lidköping. 

-kommunikationer både till och från Lidköping samt interna transportförutsättningar i 

Lidköping och bättre kollektivtrafik, t ex tätare och bättre bussturer. 

-arbeta för mer stöd för utveckling av små företag. T ex Mentorprogram 

Målgrupper för vår verksamhet: 
Historiskt sett har de större tillverkande företagen i Lidköping varit bas och drivande i tidigare 

Näringslivskommittén och sedermera i NiL. Med hänsyn till att allt fler stora företag blivit 

mindre och ägarna ofta finns utanför kommunen har dessa företags platsansvariga inte alltid 

samma motiv, frihet eller drivkraft att engagera sig i de lokala frågorna kring näringslivets 

förutsättningar i stort. Deras insatser begränsar sig ofta till det egna företagets intresse, även 

om flera goda undantag finns. 

Framgent bör basen för NiLs verksamhet i allt större utsträckning bygga på de små och 

medelstora företag, som har kvar sina ägare och sin ledning inom kommunen. Deras 

engagemang är avgörande för föreningens legitimitet och som förebilder för andra mindre och 

nya företag. Den förändrade näringslivsstrukturen med en ökande tjänstesektor bör också 

avspegla sig i föreningens medlemskår och de frågor som drivs. 

NiL s arbetssätt 
Inledningsvis konstateras att föreningens formella skötsel måste ske på traditionellt sätt med 

styrelsemöten och föreningsstämma. Däremot bör vi i vår utåtriktade verksamhet sträva efter 

att förnya våra arbetsformer på olika sätt. Det gäller både för att attrahera flera att medverka 

och då det gäller att driva frågor som är viktiga för föreningens övergripande uppgift som är 

att skapa bra förutsättningar och att stärka och utveckla näringslivet i kommunen. 

Det kan t ex vara att kommunicera mer med moderna kommunikationsmedel t ex via 

webbsida, e-post, pressmeddelanden, insändare och debattartiklar. För detta krävs sannolikt 

en förnyelse och breddning av föreningens kompetens inom informations- och 

kommunikationsområdet. 

När det gäller sakfrågor måste vi också bli bättre och framförallt snabbare på att fånga upp 

och driva på i viktiga och aktuella frågor som rör näringslivet. Det är inte bara stora 

långsiktiga frågor som behöver lyftas och uthålligt arbetas med, utan det är också viktigt att 

”haka på” angelägna frågor som mer adhoc kommer upp i samhället och som har betydelse 

för företagen. Vi behöver inte alltid ha syrelsemöten för att bestämma vår preliminära 

uppfattning i en fråga, utan ordföranden bör ha viss frihet för att snabbt kunna agera. 

Erfarenheten visar att frågor som ligger det egna företaget nära, också har lättare att engagera 

och få fler med på möten, uppvaktningar och manifestationer. 

För att finna aktuella frågor och andra viktiga områden att prioritera i vår verksamhet måste 

nog föreningen och dess styrelse i någon form gå ut direkt till medlemsföretagen och 



 ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

Antalet deltagare vid årsmötet var 20 personer. Deltagarlista finns hos sekreteraren. 

efterhöra deras uppfattning var för sig. Detta bedöms nödvändigt då företagen själva i alltför 

liten utsträckning kommer på föreningens möten och ger sina synpunkter till känna. Det kan t 



 

ex ske via företagsbesök, enkäter, telefonsamtal eller på annat lämpligt sätt. Valberedningen 

och den föreslagna nomineringskommittén bör involveras i detta arbete. 

Föreningen bör också sträva efter att bli mer synlig bland företagen i allmänhet och sina 

medlemmar i synnerhet. Om man inte vet vad föreningen gör kan man heller inte förvänta sig 

något större engagemang. Utöver ökade egna mediala insatser kan föreningen också sprida 

kännedom om sin verksamhet och lyssna av behov och önskemål i olika nätverk och 

samarbetsgrupper som initierats av andra än föreningen. 

Med den historiska bakgrund som föreningen har och de senaste årens långsiktiga insatser 

som föreningen gjort, inte minst då det gäller arbetet för en bättre skola och ett bättre 

företagsklimat, behöver vi inte skämmas över insatserna utan i stället sträcka på oss och 

konstatera att många sakfrågor sannolikt tagit en mycket sämre väg utan de hängivna insatser 

som många föreningsmedlemmar gjort. Problemet är nog främst att det borde ha varit fler 

företagare med för att driva frågorna i stället för att sitta på läktaren och titta på. 

Ingvar Svensson 

Grupp 3 

Viktigaste frågorna som NIL bör driva för att förbättra företagsklimatet 

1. Öka marknadsföringen av Lidköping och dess företag - Arbeta för att 

kommunen aktivare marknadsför Lidköping och dess företag. Ex. att 

ha montrar vi företagsmässor där mindre företag kan köpa in sig 

- Arbeta för att Kommunen aktivare försöker locka nyetableringar till Lidköping. 

Både handel och andra företag 

- Återuppta att driva namnändring till Lidköping vid Vänern som ett sätt att 

tydligare sätta Lidköping på kartan inte minst internationellt 

2. Arbeta för att kommunikationerna till Göteborg förbättras med tåg och väg 44 via 

Trollhättan. Arbeta för att investeringarna på väg 44 tidigareläggs och att 

tågförbindelser med Göteborg under 1 timme förverkligas 2012. 

3. Diskuterades men inte enighet om NIL skall driva att Kommunen tillåter att mer 

offentlig verksamhet utförs av företag 

4. NIL bör kunna minska engagemanget för att säkerställa en tillräckligt bra sjukvård i 

Lidköping. Frågan skall dock fortsatt bevakas 

5. Viktigt att NIL i sin verksamhet hakar på aktuella frågor och att möten etc kombineras 

med att få mer info om aktuella projekt typ Arenan , Biogas mm- Detta bör öka 

engagemanget från företagen. 

Lennart Nilsson 

Grupp 2 

Anteckningarna från grupp 2 kommer att sickas separat. 

Framtagna synpunkter och förslag skall den nya styrelsen ta del av och utveckla vidare. 



 ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

Antalet deltagare vid årsmötet var 20 personer. Deltagarlista finns hos sekreteraren. 

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

§ 2 Val av justeringsman 
Trine Stjernqvist 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 2010. 
Arne Frisinger, ordf och Thomas Fröjd i valberedningen, föreslog följande: 

A. Styrelse, ordinarie: 
Lennart Nilsson, Ann-Britt Åström Hösli och Ingvar Svensson har ett år kvar 
enligt beslut vid förra årsmötet. Petter Skantze omvald på 2 år, 
Tomas Persson och Claes Ottersten omval på 1 år. Johan Källsson nyval på 1 
år och Carina Laurell, Bo Johansson och Jan Lööf nyval på 2 år. 

Torbjörn Broberg, Trine Stjernqvist och Staffan Carlsson lämnade styrelsen i 
och med dagens årsmöte. 

Styrelsens för verksamhetsåret 2010 (fram till nästa årsmöte) blir alltså: 

- Bo Johansson, Backgådens Bygg AB 
- Johan Källsson, Fastighetsägarna (Erik Thun AB) 
- Carina Laurell, Stallmästaren AB 
- Jan Lööf 
- Lennart Nilsson, Lantmännen 
- Claes Ottersten, Svensk Handel (Ottersten Design) 
- Tomas Persson, Företagarna i Lidköping (Celadon AB) 
- Petter Skantze, Nordic Hangers AB 
- Ingvar Svensson 
- Ann-Britt Åström, G Åströms Åkeri AB/Lidköpings Slamsugning AB 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

B. Adjungerade Valberedningen föreslog att följande personer 
adjungeras till styrelsen: 

- Erling Håstrand, Sparbanken Lidköping AB 
- Berndt Gustafsson, BG Företagsservice 
- Göran Brorsson, Elos AB 
- Urban Larsson, Petainer Lidköping AB 

Samtliga omval 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 på 1 år av Tommy Almgren, Ekonomigruppen 
Almgren AB och Patrik Björklund, Eurofins AB. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 6 Nomineringskommitté / bollplank till styrelsen 
En nomineringskommitté ersätter Valberedningen och kommer att utses bland 
medlemmarna under våren 2010. 

Ansvarig/sammankallande: Thomas Fröjd, Fröjdia AB 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 7 Beslut om arvode/ersättning 
a) Föreslogs att styrelsen för NiL disponerar ett arvode motsvarande ett 

basbelopp (lön + arbgiv.avgift = ett basbeloppet) inom sig och/eller till att 
”köpa” konsulthjälp. 

b) Föreslogs att sekreterare/kassör skall erhålla ett timarvode på 400 kr för 
nedlagt arbete (gäller enbart förberedelser, protokollskrivn., information, men 
ej mötestid). 

. 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 9 Årsredovisning 

Berndt Gustafsson föredrog årsredovisningen 

Resultaträkning 2009 

för räkenskapsåret 2009: 

2009 2008  

Nettoomsättning 101 850 114 100 
Rörelsens kostnader   
Övriga externa kostn. 58 188 52 027 
Personalkostnader 42 711 41 050 

Summa 100 899 93 077 

Rörelseresultat 951 21 023 

Resultat från finansiella kostn   

Värdepapper 9 158 -7 232 
Ränteintäkter 511 2 772 
Räntekostnader -212 0 

Resultat efter finansiella poster 10 408 16 361 



 

Skatt på årets resultat 

ÅRETS RESULTAT 

Balansrapport 2009 

0 

10 408 

091231 

-202 

16 361 

081231 

Tillgångar     
Anläggningstillgångar(mixfond) 55 138 45 980 
Kortfristiga fordringar  30  0 

Omsättningtillgångar (kassa,bank) 168 428 161 855 

Summa tillgångar 223 596 207 835 

Eget kapital och skulder     

Fritt eget kapital     
Balanserat resultat 159 784 143 423 

Årets resultat 10 408 16 361 

Summa eget kapital 170 192 159 784 

Kortfristiga skulder 
aktuella skatteskulder 

 

0 

 

202 

övriga skulder 46 287 41 451 

upplupna kostn o förutbet intäkter 7 117 6 398 

Summa eget kapital och skulder 223 596 207 835 
 

§10. Förvaltningsberättelse / Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

balanserad vinst 159 784 
årets vinst 10 408 
summa 170 192 

disponeras så att   

i ny räkning överföres 170 192 
 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 11 Revisionsberättelse (originalet finns hos sekreteraren) 

Berndt Gustafsson föredrog revisionsberättelsen: 



 

Undertecknade valda revisorer för Näringslivet i Lidköping kan efter verkställd 
revision avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009. 
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 
2009-12-31 fastställes och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2009. 
Lidköping 2010-03-15 
Patrik Björklund Tommie Almgren 

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

§ 13 Budget för 2010 
Berndt Gustafsson redovisade styrelsens förslag till budget för 2010: 

 
Budget 2009 Res. 2009 Budget 2010 

Medlems-och serviceavgift 114 000 101 850 105 000 

Kostnader:    
Resekostnader 1 000 3 300 1 500 
Konferenser 1 500 1 554 1 500 
Reklam och sponsring 10 000 5 000 7 500 
Representation 2 500 1 840 2 000 
Kontorsmaterial 6 500 7 102 6 800 
Telefon/porto 2 000 1 842 2 000 
Datakostnader 8 000 4 901 7 000 
Redovisningstjänster 6 000 7 000 7 000 

Konsultarvoden 25 000 23 400 25 000 

Bankostnader 500 749 700 
Övriga externa tjänster,kostn 1 450 1 500 1 000 
Personalkostnader 42 000 42 711 43 000 
Skatt 500 0 500 

Totala kostnader 107 000 100 899 108 000 

Finans intäkter  +9 457 + 6 000 
Finans.kostnader 2 000 0 0 

Årets resultat + 7 000 + 10 40 + 3 000  

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

§ 14 Medlems- och serviceavgifter 2010. 
Styrelsen föreslog att såväl medlems- som serviceavgifterna är oförändrade i 
förhållande till 2009. Det innebär följande avgifter: 



 

Medlemsavgift 
Serviceavgifter 

150:- samtliga medlemmar 

- Företag > 200 anställda 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. 

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

§ 16 Avslutning 
Torbjörn tackade styrelsen och arbetsgrupperna för ett engagerat och bra arbete 
under 2009. Speciellt framförde han ett tack till Trine Stjernqvist, Per-Olof Wallin och 
Staffan Carlsson som i och med dagens årsmöte lämnade styrelse. Vice ordförande 
Trine avtackade i sin tur Torbjörn Broberg för ett mycket engagerat och bra 
ordförandeskap under de år som han lett verksamheten. 
Torbjörn tackade för uppvaktningen samt tackade även övriga närvarande för visat 
intresse och avslutade den formella delen av årsmötet och inbjöd till den efterföljande 
maten. 

Lidköping den 25 mars 2010. 

Berndt Gustafsson 

Justering: 

Torbjörn Broberg Trine Stjernqvist 


