
 

Protokoll verksamhetsåret 2002 

fört vid årsmöte med Lidköpings Näringslivskommitté tisdagen den 18 mars 2003. 

4 nya i styrelsen 
- Roland Axelsson, Bacho 
- Torbjörn Broberg, Rexam 
- Ingemar Williamsson, Sv. Lantmän 
- Thomas Franzén, Franzéns Mek.v 

Utöver sedvanliga punkter dominerades årsmötet av 
diskussioner om behovet av vägutbyggnader. Kjell 
Hedvall redovisade kommunens ståndpunkter. 
Du kan läsa mer på följande sidor och i bilagda bilagor. 

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

Deltagare: Årsmötet var i år relativt välbesökt, 27 medlemmar. 

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

§ 2. Val av justeringsmän  Börje Johansson och Nils-Bertil Wickberg 
utsågs till att 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.  
Rolf Hermansson rapporterade att de vid förra året föreslagna åtgärder ( § 7) har 
blivit verkställda. Dvs de två avgifterna medlems-och serviceavgifter har 
sammanslagits och samtliga transaktioner förs via kommitténs bankgiro. Till kassör 
har utsetts (Tomas Persson) och att styrelsens ordförande attesterar räkningarna. 
NLK är inregistrerat som ideell förening och därmed momsredovisningsskyldig. 
Årsmötet beslutade, för att underlätta administrationen, att ordf och vice ordf i 
styrelsen äger rätt att attestera kommitténs räkningar. 

§ 5. Verksamhetsberättelse  
Rolf Hermansson gav en översiktlig information av årets verksamhet. Arbetet har 
fortlöpt med stort engagemang i de olika arbetsgrupperna. Det som ändå har 



 

dominerat året är framtagning och diskussion om NLK:s långsiktiga "Vision och 
strategisk plan 2010". Vision och allmänna mål i dokumentet i sammandrag: 

INRIKTNING/”AFFÄRSIDÉ” 

Lidköping skall vara en mycket vacker, trivsam och trygg kommun med ett 

näringsliv i ständig tillväxt. 
VISION 

Lidköping skall utvecklas till att vara en av de 5 bästa kommunerna i 
Sverige när det gäller 

 näringslivets tillväxt 

 samarbetet kommun-näringsliv 
 företagstäthet 

ALLMÄNNA MÅL 

Lidköpings övergripande mål är att ha nöjda kommuninnevånare och 

företagare. 

Under perioden 2002-2010 gäller följande högst prioriterade delmål: 

1. Att med högsta prioritet arbeta för att etablera högskoleutbildning i 

Lidköping direkt anpassad till och i nära samarbete med 

näringslivet. 

Att dessutom kraftfullt förbättra intagningen till den tekniskt 

inriktade gymnasieutbildningen och starta eftergymnasial 

teknik/ingenjörsutbildning. 

2. Att skapa ett samarbete mellan företagarna-högskolan- 

kommunen som ökar kreativitet och kunskaps- samt 

erfarenhetsutbyte och resulterar i en miljö där näringslivets 

tillväxt ökar och nya groddföretag skapas. 

3. Att forcera färdigställandet av vägen Götene-Lidköping-Jung till 

en motorväg/motorled. 

4. Att tillsammans med näringslivet skapa attraktiva sjönära 

bostadsområden och erbjuda rationella industrilokaler och 

industritomter. 

5. Att skapa en internationell marknadsorganisation som tydliggör 

och sätter Lidköping på EU-kartan. Att härigenom tillvarata 

Lidköpings intressen inom EU och utbudet av EU-projekt för 

samtliga verksamhetsområden enligt punkt 8. 

Att genom en offensiv internationell marknadsföring bearbeta 

kunder och besökare till industrin, F7 m. fl. 

Läs vidare i det kompletta dokumentet på NLk:s webbsida: 
www.lidkopingonline.com/nlk.asp  

§ 6. Valberedningens förslag av ledamöter för 2003-04.  
Arne Frisinger, ordf i valberedningen föreslog följande ledamöter: 

http://www.lidkopingonline.com/nlk.asp


 

Styrelse: 
Nya medlemmar: 

- Roland Axelsson, Bacho 
- Torbjörn Broberg, Rexam 
- Ingemar Williamsson, Svenska Lantmän 
- Thomas Franzén, Franzéns mek verkstad 
samtliga valda på 2 år 

Övriga ledamöter valdes på två år vid förra årsmötet, 
Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2003-04 är alltså: 

- Rolf Hermansson, ordförande 
- Leif Elm , vice ordf 
- Thomas Persson, Företagarna i Lidköping 
- Anders Danielsson, Fastighetsägarna 
- Thomas Fröjd, Fröjd & Wester AB 
- Andreas Hansson, Köpmännen 
- Roland Axelsson, Bacho Metal Saws AB 
- Torbjörn Broberg, Rexam Plastic Packaging AB 
- Ingemar Williamsson, Svenska Lantmän 
- Thomas Franzén, Franzéns mek verkstad 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

Följande personer har lämnat styrelsen 
- Kjell Bergman, Rexam AB 
- Lars Bring, Odal 
- Magnus Eklund, Origo AB 
- Claes Johansson, Företagarna i Lidköping 

Ordf överlämnade blommor till Kjell Bergman och tackade honom för hans stora 
insatser i sjukvårdgruppen. Applåder!! 

Revisorer: 

- Valberedningen föreslog omval av Bengt Andersson och Tommy Almgren till 
revisorer på ett år 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

§ 7. Valberedning 

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

§ 8. Ekonomisk rapport  
Tomas Persson föredrog den ekonomiska rapporten avseende NLK:s samtliga 
ekonomiska transaktioner för verksamhetsåret 2002. En jämförelse med föregående 
år gjordes. 
Årets utfall har blivit klart bättre än förra året. Skillnaden beror i första hand på 
minskade köpta konsulttjänster och att kostnaderna för administrationen blivit lägre 
med hjälp av ny teknik. 
Styrelsen för Näringslivskommittén i Lidköping får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2002. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
VERKSAMHET 
Näringslivskommittén i Lidköping är en intresseorganisation som driver vissa för företag 

och organisationer gemensamma frågor. Det övergripande syftet är att förbättra 

samhällsservice och infrastruktur så att näringslivet i kommunen ges möjligheter att 

utvecklas. 

Näringslivskommittén skall arbeta för att antalet arbetstillfällen ökar inom kommunen. För 

att klara en förbättrad infrastruktur skall också ett samarbete ske över kommun och 

länsgränser. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

Balanserad vinst 94 861 
Årets vinst 29 162 

disponeras så att 

i ny räkning överföres 

124 

124 

023 

023 
 

Kommitténs resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat-och 

balansräkning med tilläggsupplysningar. 

RESULTATRÄKNING -sammandrag 
020101- 

021231 

010101- 

011231 

Nettoomsättning 97 215 101 928 

Rörelsens kostnader -48 006 -113 840 

Övr externa kostnader 0 -1 928 

 -48 006 -115 768 

Rörelseresultat 49 209 - 13 840 

Resultat från fin. investeringar   

Resultat från övriga värdepapper 
och fordringar som är anläggnings- 
tillgångar -8 763 -5 890 
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 1 279 1 164 
Räntekostnader 0 -125 
Resultat efter finansiella poster 41 725 -18 691 

Skatt på årets resultat -12 563 -316 

Årets resultat 29 162 -19 007 



 

–sammandrag 
Summa anläggningstillgångar 44 109 44 109 -8 762 35 347 
- (Mixfond)     
Summa omsättningstillgångar 57 517 157 157 -25 142 132 015 
SUMMA TILLGÅNGAR 101 626 201 266 -33 904 167 362 

SKULDER OCH EGET KAPITAL     

Eget kapital -94 861 -94 861 0,00 -94 861 
Årets resultat 0,00 0,00 -29 161 -29 161 

Kortfristiga skulder     

Skatteskulder 0,00 65 -12 628 -12 563 
Utg moms, oreducerad 0,00 -22 368 22 368 0,00 
Ing moms 0,00 3 167 -3 167 0,00 
Redovisn konto, moms -267 -267 -17 405 -17 617 
Intirimskulder -6 499 -3 302 -9 803 -13 105 

Summa kortfristiga skulder -6 766 -22 705 -20 635 -43 339 

SUMMA SKULDER -6 766 -22 705 -20 635 -43 339 

S:s SKULDER o EGET KAPITAL -101 627 -201 267 33 905 -167 362 

§ 9. Revisionsberättelse 

   

Jan Källsson föredrog revisionsberättelsen. 
Revision har utförts av revisorerna Tommy Almgren och Bengt Andersson. 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 2002-12-31 fastställes och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 
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 
2003. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

§12. Anmälda och övriga frågor. 
Christer Martinsson informerade om verksamheten "Tillväxt Västra Skaraborg". 
Näringslivet och kommunerna i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och 
Vara samarbetar sedan år 2000 för att främja näringslivets långsiktiga och hållbara 
utveckling och tillväxt. I april år 2002 bildades Tillväxt Skaraborg ideell förening för att 
på ett mer organiserat sätt jobba vidare med dessa frågor. 
Medfinansiering av olika utvecklingsprojekt sker genom de projektmedel som finns 
tillgängliga inom ramen för Tillväxtavtalen för delregionen Västra Skaraborg. 
Under år 2002 har Tillväxt Västra Skaraborg via tillväxtavtalet finansiellt medverkat i 
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olika utvecklingsprojekt- och förstudier med 3,9 mkr. En förutsättning för 



 

medfinansiering via tillväxtavtalet är en 50-procentig kommunal motfinansiering samt 
att projektet faller inom ramen för föreningens prioriterade områden. 
Christer Martinsson, vice ordf i föreningen , kan lämna ytterligare information om 
verksamheten. 

§ 13. Avslutning.  
Rolf Hermansson framförde ett tack till de närvarande för visat intresse och avslutade 
den formella delen av årsmötet. 

Diskussion 
Strategisk Plan och Vision 2010 
Rolf Hermansson inledde med att ge en kort information. De n strategiska planen 
harunder hösten 2002 utarbetas av Rolf Hermansson och övriga i styrelsen. Planen 
har presenterats och diskuterats i Tillväxtrådet samt vid ett Fullmäktigemöte som helt 
ägnades denna fråga. Uppfattningarna bland politikerna var i stort sett positivt med 
undantag för VPK som var helt emot förslagen i planen. 
Bortsett från VPK:s inställning var kommunen, enl Kjell Hedvall, i stora drag eniga om 
de åtgärder som föreslås i planen. 

Men som Kjell Hedvall påpekade att han lever under en demokratisk process vilket 
ibland kan försvåra beslut i vissa frågor. 
Den fråga som debatterades mest under kvällen var Västra Götalandsregionens nya 
plan för väginvesteringar där Lidköping inte på något sätt finns med i planen.Den 
nuvarande svårigheten är att vi inte finns med i planen som sträcker sig 10-15 år 
framåt i tiden. Innan kommunen kan agera tex med förskottsfinansiering måste vi 
finnas med i planen med tex väg 2602. 
NLK och kommunen har för avsikt att gemensamt försöka påverka nuvarande 
förslag. En träff med vägverkets direktör är planerad att äga rum v.13 i Lidköping. 
NLK styrelse har skrivit ett yttrande i vägfrågorna där vi mycket tydligt markerar 
vikten av en utbyggnad av vägnätet för att en utveckling av näringslivet skall kunna 
ske. Yttrandet har tidigare distribuerats till NLK:s medlemmar. Vänd er till Berndt 
Gustafsson om ni inte har erhållit dokumentet. 
Mötet gav NLK:s styrelse sitt fulla stöd för att driva denna så viktiga fråga. 
Rolf Hermansson tackade Kjell Hedvall och mötesdeltagarna för visat intresseoch 
avslutade mötet. 

Efter mötet bjöd NLK på middag med ärtor, punsch och pannkakor. 
Under middagen var det en fortsatt livlig debatt. 

Lidköping vid Vänern den 25 mars 2003. 

Berndt Gustafsson 

Berndt Gustafsson 

Justering: 

Börje Johansson Nils-Bert i l  Wickberg  

Börje Johansson Nils-Bertil Wickberg 


