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 - Leif Elm , Rexam AB 

Protokoll verksamhetsåret 2001 

fört vid årsmöte med Lidköpings Näringslivskommitté tisdagen den 12 mars 2002. 

Rolf Hermansson, ny ordförande i NLK 
Leif Elm återkommer i styrelsearbetet 

Intressanta rapporter - se bilaga till protokollet - 

- Kommunikationer 
- Idéum har startat, teknisk utbildning startar 2003 
- Sjukvården i Lidköping 
- Samverkansgruppen 

Detta var några av punkterna på årsmötet. Du kan läsa mer på följande 
sidor och i bilagda bilagor. 

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

Deltagare: se bil 1 

§ 1. Mötets öppnande  
Christer Martinsson hälsade samtliga välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 2. Val av justeringsmän  Ordf och Nils-Bertil Wickberg 
utsågs till att justera dagens protokoll. 

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  Till ordförande valdes 
Christer Martinsson och till sekreterare Berndt Gustafsson. 

§ 4. Valberedningens förslag av ledamöter för 2002.  
Arne Frisinger, ordf i valberedningen (Arne Frisinger och Leif Elm) föreslog följande 
ledamöter: 
Styrelse: 
- Rolf Hermansson, ordförande (ersätter Christer Martinsson), väljs på två år 
- Leif Elm (ersättare för Hans Biét), väljs på två år 
- Thomas Persson ( ersätter Thomas Olofsson som avgått som ordf i Företagarna) 
Övriga ledamöter valda på två år vid förra årsmötet, 
Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2002 är alltså: 



 

- Thomas Persson, Företagarna i Lidköping 
- Kjell Bergman, Rexam AB 
- Lars Bring, Odal 
- Anders Danielsson, Fastighetsägarna 
- Magnus Eklund, Origo AB 
- Thomas Fröjd, Fröjd & Wester AB 
- Andreas Hansson, Köpmännen 
- Claes Johansson, Företagarna i Lidköping 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

Revisorer: 
- Valberedningen föreslog Bengt Andersson och Tommy Almgren till revisorer på 

ett år 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

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

§ 6. Ekonomisk rapport  
Berndt Gustafsson föredrog den ekonomiska rapporten avseende 
medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2001. 

Intäkter: 
Medlemsavgifter 
Ränteintäkter 
Utdelning Mixfond 
S:a intäkter 

Kostnader: 

8 700:- 
793,59 

1 014,77 
10 508,36 

Möteskostnader 4 597:- 
Skatt 316:- 
Räntekostnader 15:- 
Värdeförändring Mixfond 6 905,09 
S:a kostnader 11 833,09 

Årets resultat - 1 324,83 

Balandsräkning 2001-12-31  

Tillgångar:  
Bankmedel 40 818,13 
Div fordringar +4 050:- 
Robur Mixfond 44 109,68 
Summa tillgångar 88 977,81 

Skulder och eget kapital:  

Diverse skulder 3 197:- 
Eget kapital 85 780,81 

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 88 977,81 



 

3. 

Berndt Gustafsson föredrog den ekonomiska rapporten avseende 
serviceavgifterna för verksamhetsåret 2001: 

Intäkter:   

Medlemsavgifter 93 229 
Ränteintäkter 
Summa intäkter 93 

370 
599 

Kostnader:   
Konsultarvoden 74 883 
Bilersättning 1 928 
Driftskostnader 34 120 
Bank- o räntekostnader  350 
Summa kostnader 111 281 

Årets resultat -17 682 
 

Balansräkning 2002-serviceavgifter 
  

Tillgångar:   

Postgiro 12 027,27 
Kassa 622,00 
Ingående moms 23 809,20 
Summa tillgångar 36 458,47 

Skulder och eget kapital:   

Utgående moms 24 076,00 
Diverse skulder 3 302,00 
Eget kapital 26 762,31 
Summa skulder 54 140,31 

Beräknat resultat - 17 681,84 
 

Berndt Gustafsson kommenterade resultat med att vi under året, enligt förra årsmötets 
önskemål att vi använder en del av medlemsavgifternas kapitalet till att göra satsningar på 
viktiga projekt. Vi har gjort satsningar bl a på utbildningsområdet men finansierat detta av 
serviceavgifterna. 
Berndt föreslog att vi för innevarande år tillsätter en kassör som handhar både medlems-som 
serviceavgifterna. Dessutom bör styrelsen införa attestregler vid hantering av ekonomin. 
Momsfrågan skall ses över. 

§ 7. Revisionsberättelse 
Thomas Karlberg föredrog revisionsberättelsen av såväl medlems-som 
serviceavgifterna. 
Revision har utförts av revisorerna Thomas Karlberg och Valdemar Löwhagen. Vid 
granskningen har konstaterats att såväl löpande bokföring som övrig ekonomisk 
förvaltning sker med god ordning och i övrigt på ett fullt tillfredställande sätt. 
Revisorerna tillstyrkte att den i ekonomiska redovisningen intagna balansräkningen 



 

per 2001-12-31 fastställes och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 

Revisorerna bifogade kommentarerna att NLK utser kassör för den ekonomiska 
verksamheten, att införa attestskyldighet och att tillse att samtliga transaktioner förs 
via kommitténs bank-och/eller girokonto. 
Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 

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

§ 9. Medlems- och serviceavgifter.  
Styrelsen föreslog oförändrade medlems- och serviceavgifter för verksamhetsåret 
2002. 
Se bilaga 2. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

§ 10. Övriga frågor.  

TI Group Automation (Bundy) och LRF har lämnat NLK 
ABB Contrakting AB är ny medlem 
Christer Martinsson informerade om att årets Tillväxtdag kommer att äga rum på 
eftermiddagen onsdagen den 25 september-02. 
Bland inslag är premiering av årets företagare, årets tillväxtföretag och årets 
skolprofil. 
Inbjudan kommer men boka dagen redan nu. 
Enligt diskussion på årsmötet uttrycktas att styrelsen bör jobba med att försöka få fler 
medlemmar att delta vid årsmötena. 
§ 11. Avslutning.  

Christer Martinsson framförde ett tack till de närvarande för visat intresse och 
avslutade den formella delen av årsmötet. 

Efter det officiella årsmötet och förtäring lämnades följande rapporter. Se bilagda 
bilagor. 
1a) Kommunikationer - Börje Johansson 

Christer Martinsson började med att rapportera om E20 och att kommunerna i 
västra Sverige är överens om vikten av en utbyggd E20. Genom agerande från 
kommunerna och bl a från de större företagen betraktas nu E20 som ett nationellt 
och viktigt stråk - statusen har höjts. 
Därefter redovisade Börje kommunikationsgruppens arbete med tyngdpunkt på 
väg 2602. 
En förstudie har genomförts av kommunen i samfinansiering med vägverket av 
väg 2602. 
Vägverket har godkänt studien och vill nu gå vidare med genom att utföra en 
vägutredning för att om möjligt få till stånd en tidigareläggning av vägbygget. En 
förutsättning är att kommunen även nu är med på en samfinansiering. Beslut om 
detta skall ske vid fullmäktiges möte på måndag 18 mars-02. Nu har det kommit 
till vår kännedom att moderaterna börjar bli tveksamma till att stötta projektet. 



 

Efter Börjes rapport uppstod det en livlig debatt och årsmötet var eniga om att 
kraftfullt agera för att få fullmäktige att fatta ett beslut om att ekonomiskt stödja 
utförande av en vägutredning. Bl a skall NLK begära att få delta i fullmäktigemötet 
på måndag och framföra vår uppfattning. 
Börje tar fram en skrivelse om NLK:s uppfattning om väg 2602 och tillställer 
denna till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige. Skrivelsen bifogas protokollet - 
bil 3. 

b) Tillväxtrådet - Christer Martinsson 
Christer informerade om att rådet fungerar ganska bra men ibland behövs det 
extra möten för att få fart på vissa frågor. En fyllig rapport om Tillväxtrådets arbete 
kommer under april. 

c) Utbildning - Christer Martinsson 
Christer rapporterade att Idéum har startat med sin första utbildning med 17 
elever. Kursen som är 1-årig, är en utbildning "för uppfinnande och industriell 
förnyelse". Genom ett treårigt samarbetsavtal med Lidköpings kommun, har 
kommunen med stöd av Sparbanksstiftelsen i Lidköping och Västra 
Götalandsregionen aktivt medverkat till att ett centrum för uppfinnarutbildning 
genomförs i Lidköping. 
Lichron Teknikgymnasium kommer hösten 2003 att starta sin 3-åriga utbildning i 
Lidköping. Utbildningen har två huvudinriktningar, CNC-operatörer och 
automationstekniker med möjligheter att gå vidare till högskola. 
Näringslivet i Lidköping har haft information om olika yrken till 8:e klassare i 
grundskolan och 2:a klassare i gymnasiet under rubriken "Din framtid ! - Bryr du dig!" 
Vägledningshuset har hjälpt till med administration mm. 
Broschyrer om Idéum, Lichron och Vägledningshuset delades ut. 

d) Sjukvården - Nils-Bertil Wickberg 
Nils-Bertil gav en fyllig rapport från Sjukvårdsgruppens arbete - se bilaga 4. 

Han informerade bl a om att gruppen haft regelbundna möten med Utförarstyrel-
sen och sjukhusets personal. Mycket har fallit på plats men arbetet är inte slutfört 
och NLK bör även i fortsättningen vara ett bollplank till sjukhusledningen. 

e) Samverkansgruppen - Andreas Hansson 
Samverkansgruppen har anställt en Centrumutvecklare som bl a skall medverka 
till utveckling och verkställande av förslag och idéer. 
Gruppen arbetar bl a med kompetensutveckling av små företag, marknadsföring 
av kommunen som ett intressant Handels-och köpcentrum, resecentrum, hotell-
utveckling mm. Åtgärderna skall ge ett bättre handelsindex. 1% ökning skulle ge 
70 nya arbetstillfällen. Målet är att år 2004 öka med 10%. 

2. Rolf Hermannson - NLK:s nye ordförande 
Rolf övertog ordförandeklubban och tackade för förtroendet att han nu skall göra 

sin "värnplikt" i NLK. Fokusera på det som är bra för företagen och kommunicera 
direkt med beslutsfattarna. Detta för att snabbare komma fram till resultat. 
Rolf talade om Lidköpings framtid i en långsiktig vision. 
En egen teknisk högskola, LTH, med program och linjer anpassade till 
Lidköpings näringsliv, teknikpark/företagspark kopplat till LTH, attraktiva 

studentbostäder, Sveriges lägsta kommunala totalkostnad, en väg till E20 (2602), 
en fungerande flygplats (frakt o persontrafik) och ett "komplett" sjukhus. 
Rolf talade också om nuläget, uttryckt i starka och svaga sidor, och konstaterade 
att Lidköping har en mycket stark balansräkning, en vacker innerstad, differentierat 
näringsliv, mycket vackra omgivningar och en unik skärgård. Bland de svaga 



 

sidorna nämnde han: att det inte finns någon högre utbildning, mycket dåliga 
kommunikationer, icke konkurrenskraftiga serviceavgifter och kommunalskatt samt 
brist på attraktiva sjönära bostäder. 
Rolf vill att styrelsen diskuterar ovan angivna frågor och han återkommer med 
förslag till styrelsen på vad han anser att NLK skall prioritera och jobba med. 

3. Avtackning 
Arne Frisinger tackade Christer Martinsson för ett gott jobb som ledare och 
ordförande av NLK under de senaste 3 åren och överräckte en blomsterbukett. 
Applåder! 

4. Avslutning 
Christer Martinsson tackade för sin del för intressanta och framgångsrika år, 
önskade Rolf H och övrig styrelse lycka till, och avslutade årsmötet. 

Lidköping vid Vänern den 12 mars 2002. 
Berndt Gustafsson 
Justering: 

Christer Martinsson Nils-Bertil Wickberg 


