
   
 

 

 

 

 

 

1.1. Öppnande 

 

1.2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 
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Företagarnas ordförande Monica Lindstedt öppnar kongressen. 

 

 

 

Valberedningens förslag till mötesordförande: Jonas Andersson, vice mötesordförande: Lisa 

Gemmel, sekreterare: Karin Berggren och biträdande sekreterare: Eva Cooper. 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja de föreslagna. 

 

2



   
 

 

 

 

 

 

 

2.1. Godkännande av röstlängd  

2.2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet  

2.3. Val av rösträknare och redaktionskommitté   

2.4. Fråga om kongressen utlysts enligt stadgarna  

2.5. Godkännande av dagordning  

2.6. Så här arbetar vi – formalia för kongressförhandlingarna  

2.7. Val av utskott utifrån ombudens önskemål  
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  fastställa röstlängden. 

 

 

 

Valberedningen lägger på kongressen fram förslag till justerare. 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja de föreslagna. 

 

 
 

Valberedningen lägger på kongressen fram förslag till rösträknare och redaktionskommitté. 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja de föreslagna. 
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  anse sig kallad enligt stadgarna. 

 
 

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att godkänna den föreslagna dagordningen. 
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1 Kongressens öppnande 

1.1. Öppnande  

1.2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 

2 Formalia 

2.1. Godkännande av röstlängd 

2.2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

2.3. Val av rösträknare och redaktionskommitté 

2.4. Fråga om kongressen utlysts enligt stadgarna 

2.5. Godkännande av dagordning 

2.6. Så här arbetar vi – formalia för kongressförhandlingarna 

2.7. Val av utskott utifrån ombudens önskemål 

3 Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningens verksamhetsberättelse 

3.1. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016 

3.2. Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av beslut fattade av 

kongressen 2016 

3.3. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017 

3.4. Presentation av revisorernas berättelser 

3.5. Beslut om resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat 

3.6. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöter i riksstyrelsen 

4 Behandling av och beslut om riksstyrelsens ärenden till kongressen 

4.1. Lokala extraavgifter 

4.2. Förändring av Företagarnas stadgar 

4.3. Förnyade Regler om medlemskap 

5 Behandling av och beslut om inkomna motioner 
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5.1. Borttagande av medlemsavgift för studerande – Frank Hallberg, Företagarna 

Borås 

5.2. Överinformation som vi anser att det är från regionkontoret och företagarna 

centralt – Amanda Thunberg, Företagarna Nacka Värmdö 

5.3. Bättre ekonomi för lokalföreningarna – Johan Löfquist, Företagarna Hörby 

5.4. Förläng tiden för lokalföreningarnas årsmöten – Anne Lindwall, Företagarna 

Solna 

6 Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningen Företagarnas verksamhetsplan 

7 Beslut om ramar och riktlinjer för Företagarnas företagarpolitiska arbete  

8 Beslut om medlemsavgift  

9 Beslut om arvoden och ersättningar 

9.1. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande och ledamöter i 

riksstyrelsen 

9.2. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande och ledamöter i 

styrelsen för det nationella servicebolaget 

9.3. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande, 

ledamöter och suppleanter i styrelsen för regionala servicebolag 

9.4. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande, 

ledamöter och suppleanter i styrelsen för lokalföreningar 

9.5. Beslut om arvode och ersättning till ledamöter i valberedning och till 

förtroendevalda revisorer 

10 Val 

10.1. Presentation av valberedningens arbete 

10.2. Val av den nationella föreningen Företagarnas ordförande 

10.3. Val av den nationella föreningen Företagarnas förste vice ordförande 

10.4. Val av den nationella föreningen Företagarnas andre vice ordförande 

10.5. Beslut om antalet ledamöter i den nationella föreningens styrelse 

10.6. Val av ledamöter till styrelsen till riksstyrelsen 

10.7. Val av en auktoriserad revisor, samt minst en, högst två, lekmannarevisor-/er  

10.8. Val av ledamöter till valberedning och sammankallande i valberedningen 

11 Övrigt 
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11.1. Annat ärende som ankommer på kongressen enligt lag eller stadgarna 

11.2. Övriga ärenden som riksstyrelsen eller ombud väckt vid kongressen och som 

kongressen med 2/3 majoritet beslutat kan behandlas vid kongressen 

12 Kongressens avslutande 
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  godkänna föreliggande förslag till Så här arbetar vi – formalia för 

kongressförhandlingarna samt 

att godkänna föreliggande förslag till Procedurregler för utskotten. 
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På kongressen ska vi fatta beslut utifrån förslag från medlemmar och riksstyrelse. Men 

ambitionerna är högre. Vi vill engagera alla deltagare så att alla känner att de kan göra sin röst 

hörd och påverka kongressbesluten. Därför kommer en stor del av kongressens arbete ske i 

utskott. 

Kongressens traditionella arbetsform är plenum då alla är samlade i kongressalen. Alla 

kongressbeslut tas i plenum. Förhandlingarna leds av mötesordföranden med hjälp av ett 

mötespresidium. Yttranden görs från talarstolen. 

Kongressen kommer att arbeta i sju olika utskott. I utskott 1-3 behandlas motioner från 

medlemmar och riksstyrelsens ärenden. Utskott 3 bereder förslag till ny valberedning. Utskott 

4-6 är diskussionsgrupper vars innehåll skickas till riksstyrelsen som stöd för Företagarnas 

fortsatta arbete. Utskottens (1-3) förslag till beslut är huvudförslag vid behandlingen i plenum.  

Utskotten väljs i början av kongressen efter önskemål från ombuden gjorda innan kongressen. 

Samtliga ombud har fått inloggning för att hantera och läsa kongresshandlingarna digitalt. 

Varje ombud blir tilldelad en Ipad vid kongressens inregistrering.  

Ipads ska återlämnas vid kongressens avslutning eller när ombud lämnar kongressen utan att 

en ersättare sätts in. 

På kongressen används ett elektroniskt voteringssystem. Det påverkar reglerna för att begära 

ordet och omröstningsförfarandet.  

Det digitala system som hanterar kongresshandlingarna utgör också röstningssystem. Inför 

beslut om procedurreglerna kommer det elektroniska röstningssystemet att beskrivas.  

Om ett ombud lämnar kongressen och en anmäld ersättare inträder i dennes ställe ska 

kongressekretariatet informeras.  

 

Ombud begär ordet med hjälp av kongressystemet. Aktuell talarlista visas på skärm bakom 

mötespresidiet. 

För varje punkt på dagordningen öppnar mötesordföranden talarlistan genom att säga: 

”Kongressen börjar nu behandla punkten…”. 

Blanketten för ”begäran av ordet” kan användas av observatör som önskar begära ordet i 

anslutning till egen motion. 
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Alla yttranden görs från talarstolen.  

För ärenden som behandlats i utskott utgör utskottets förslag huvudförslag. I övriga ärenden 

är riksstyrelsens, revisorernas respektive valberedningens förslag huvudförslag.  

Alla yrkanden, förutom bifall, respektive avslag på huvudförslag, ska lämnas in via 

kongressystemet. 

Yrkande i ordningsfråga kan framställas muntligt. 

Om beslut ska fattas som kräver kvalificerad majoritet, ska detta anges av ordföranden före 

omröstning. 

Vid omröstning avgörs en fråga, precis som vid tidigare kongresser, i första hand med 

acklamation, d.v.s. ombuden ropar ja på det förslag de röstar på.  

Begär någon votering kommer omröstningen ske med hjälp av voteringssystemet. 

När presidiet startar ett personval så visas namnen i en lista i webbklienten. För att välja en 

person kryssar man i rutan till vänster om namnet. Först när rätt antal namn är valda så 

aktiveras Skicka-knappen längst ner i fönstret. Klicka på Skicka-knappen för att skicka in din 

röst. 

Talartiderna är olika för ärenden som behandlats i utskott och övriga ärenden.  

Utskottsärendena har diskuterats i utskotten varför endast korta inlägg tillåts i samband med 

beslut i plenum. Debattinlägg i utskottsfrågor får högst vara en minut och repliker får högst 

vara en halv minut.  

När det gäller övriga kongressärenden – det gäller bl.a. verksamhetsberättelse och 

årsredovisningen, verksamhetsplan, avgifter, arvoden och val – erhåller föredragande tre 

minuter att enligt egen önskan disponeras i ett eller flera anföranden. I det fall föredragande 

önskar disponera ytterligare tid, ska kongressen fatta särskilt beslut om detta.  

Debattinlägg i övrigt får omfatta högst tre minuter. Två repliker om högst en minut vardera 

kan därutöver beviljas av mötesordföranden. Repliker kan endast begäras av den som tidigare 

har deltagit i överläggningen i det aktuella ärendet samt därutöver endast vid direkt personlig 

apostrofering. 

Kongressen kan besluta om ytterligare tidsbegränsning. 

Förändring av stadgarna ska beslutas med 2/3-dels majoritet. Beslutet justeras omedelbart 

och de nya stadgarna träder därmed i kraft.  
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Ombud som inte längre kan fullgöra uppdraget ska anmäla detta till kongressekretariatet som 

informerar om någon ersättare är anmäld för ombudet. Om så är fallet gör kongressekre-

tariatet därefter en ändring i röstlängden och registrerar ombudets röst på ersättaren. Ett 

ombud för en lokal förening respektive ett branschförbund får endast ersättas av en annan 

medlem från föreningen respektive från branschförbundet.  

Kongressprotokollet är ett rent beslutsprotokoll. I protokollet anges endast yrkanden och 

beslut samt eventuella reservationer. 

Reservation med anledning av kongressens beslut ska vara skriftlig och lämnas till kongress-

presidiet. Anmälan om reservation ska ske i samband med beslutet som reservationen avser. 

Anmälan ska göras på ett sådant sätt att mötessekreteraren kan protokollföra reservationen. 

Inlämnande av reservation, med angivande av den eller de som önskar stödja reservationen, 

ska lämnas till kongresspresidiet innan kongressens slut. Reservation som lämnas in efter 

kongressens avslutande förs inte till protokollet. 

Endast kongressombud (inklusive Företagarnas riksstyrelse) har rätt att begära yrkande i 

ordningsfråga. Yrkande i ordningsfråga kan framställas muntligt. 
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Utskottens förslag är huvudförslag när kongressen ska behandla ärenden som förberetts i 
utskott (gäller utskott 1-4). Utskott 5-7 är endast diskuterande utskott som gör medskick till 
riksstyrelse och ledning. 
 

Ledamöter i utskotten begär ordet genom handuppräckning.  
 
När ordet erhålls inleder talaren med att tydligt säga sitt namn och lokalförening eller 
branschförbund. 
 
Tala högt och tydligt. Var kortfattad. Talartiden är begränsad till tre minuter per inlägg. Varje 
ledamot i utskottet har rätt till högst två repliker i varje ärende. 
 
I utskotten har även observatörer rätt att delta i debatten.  
 

Riksstyrelsens förslag till beslut är huvudförslag vid behandlingen av ärendena i utskottet. 
Något yrkande behöver inte lämnas in för att riksstyrelsens förslag ska behandlas. 
 
Övriga förslag lämnas in skriftligen till ordförande och sekreterare i utskottet.  
 

Utskottsprotokollen är rena beslutsprotokoll som endast anger utskottets förslag till beslut. I 
protokollet finns också riksstyrelsens förslag till beslut och förslag till beslut i motion. 
 

Omröstning sker i första hand genom acklamation. 
Begärs votering sker en förnyad omröstning genom handuppräckning. 
Begärs rösträkning utses två rösträknare varefter omröstning med handuppräckning och 
rösträkning genomförs.  
 

Utskottet beslutar om sträck i debatten och om ytterligare tidsbegränsning av inläggen efter 
förslag från utskottets ordförande eller från ledamot i utskottet. 
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Valberedningen lägger på kongressen fram förslag till utskottsordföranden samt redovisar 

listor på ombudens utskottsval.  

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja de föreslagna. 

 

Valberedningen redogör för hur ombuden beretts tillfälle att välja utskott. 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att välja ledamöter till utskotten enligt förslaget. 

 

För att öka engagemanget och få alla kongressdeltagare aktiva kommer en del av kongressen 

att genomföras i utskott. Genom utskotten får vi mer tid för debatt och dialog på kongressen 

än om debatten endast sker i plenum. Fler kommer att delta och påverka. 

Tre av utskotten behandlar motioner, riksstyrelsens beslutsärenden och ny valberedning. 

Eftersom årets kongress har få motioner att behandla ges möjlighet till efterfrågat 

erfarenhetsutbyte. Tre utskott kommer därför att behandla erfarenhetsutbyte mellan 

föreningarna, inspel till verksamhetsplan 2019-2020 och Företagarna om 10 år. Dessa tre 

utskott skickar med sina tankar till riksstyrelse och ledning. Varje utskott består av cirka 30-50 

personer. 

De formella besluten från utskott 1-3 tas när kongressen är samlad i plenum. 

Ombud och observatörer har via mejl erbjudits möjlighet att välja utskott före kongressen. 

Ombud som ej gjort aktivt val har tilldelats ett utskott. 
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Kongressen kommer att arbeta i följande sex utskott. 

1 Ramar och riktlinjer för Företagarnas företagarpolitiska arbete (7.0) 

 

2 Lokala extra avgifter (4.1) 

Motion 5.1 Borttagande av medlemsavgift för studerande 

Motion 5.2 Överinformation som vi anser att det är från regionkontoret och 

företagarna centralt 

Motion 5.3 Bättre ekonomi för lokalföreningarna 

Motion 5.4 Förläng tiden för lokalföreningarnas årsmöten 

 

3 Ny valberedning 

- Val av ledamöter och sammankallande för valberedningen 

 

4 Erfarenhetsutbyte mellan lokalföreningarna 

 

5 Inspel verksamhetsplan 2019-2020 

 

6 Företagarna om 10 år 
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Året i ord 2016 

FÖRÄNDRINGENS ÅR
2016 var året då Företagarna tog stora steg i syfte att skapa 
morgondagens moderna organisation för företagare. Visionen 
har omformulerats och syftet har förtydligats. Stadgarna har 
reviderats och rikskontoret har omorganiserats. Det planerade 
arbetet och satsningarna för de kommande två åren finns 
formulerad i Verksamhetsplan 2017-2018. Planen ska ta oss 
till medlemsökning och en stabil ekonomi samtidigt som vi 
kan fortsätta ett högt tempo i förändringsarbetet. Under 2016 
har vi även byggt en helt ny IT-struktur för att kunna möta 
morgondagens behov av mer individanpassat medlemsinnehåll 
och kommunikation. Dessutom har flera omfattande 
opinionsprojekt och helt nya kommunikationskanaler för 
podcast och film lanserats. Genom omstruktureringen av 
verksamheten har vi lyckats minska kostnaderna och frigjort 
resurser som gör att vi kan vara offensiva. Den digitala 
försäljningen av medlemskap har ökat stadigt, medlemmar har 
fått flera verktyg som kan bidra till konkret affärsnytta och 
vårt påverkansarbete har gett ett starkt avtryck i den politiska 
debatten. Kunskap lanserades som ett nytt verksamhetsområde 
och vi nådde flera milstolpar i vår digitala närvaro.

MEDLEMSUTVECKLINGEN
När året avslutades var vi 39 179 medlemmar vilket var 
3 275 färre än ett år tidigare. Utvecklingen är naturligtvis 
en besvikelse men inte oväntad eftersom det pågående 
förändringsarbetet är långt ifrån färdigt. I denna medlemssiffra 
finns en jämförelsestörande omständighet. I det nya systemet 
är man medlem först när man betalt sin faktura. Väljer man att 
träda ur kommer utträdet på innevarande månad. Förändringen 
ger en negativ engångseffekt på medlemstalet men ger en mer 
rättvisande bild eftersom alla som syns i statistiken faktiskt 
betalat medlemsavgift. Det stora medlemstapp vi fick i december 
är därför en kombination av vår stora årsskiftesfakturering 
och vår ändring av medlemsdefinitionen. För starten av 2017 
ser vi däremot positiva tecken. Tack vare stora omställningar 
av verksamheten visar ekonomin styrka och vi levererar ett 
rörelseresultat om över 17 miljoner kronor. Ett resultat som är 
nödvändigt för att verkställa den plan vi nu har för kommande år.

AFFÄRSNÄTVERKET
En av våra största utmaningar är att i ännu större uträckning 
bidra till konkret affärsnytta för våra medlemmar. En viktig 
byggsten i det arbetet är Företagarnas Affärsnätverk som 
lanserades i maj 2016 med syftet att skapa en samlingsplats 
för våra medlemmar att nätverka med andra företagare och 
hitta nya kunder. Man kan bland annat hitta andra medlemmar 
för samarbete och affärer, beställa offerter och bevaka och 
besvara uppdrag inom sin bransch. Idag (mars 2017) har över 6 
500 medlemmar valt att aktivera och uppdatera sin profilsida i 
affärsnätverket och blir därmed sökbara för andra medlemmar.  
Under våren 2017 lanseras även en tjänst där medlemmar 
kommer kunna annonsera sina tjänster till andra medlemmar 
i en specifik region.

FÖRETAGARNA FRAMÅT
För att tillmötesgå organisationens samlade efterfrågan 
på ytterligare funktionalitet i våra IT-system, såsom 
medlemsinloggning, fler betalsätt, regionalt säljarbete och 
riktade förmåner med mera - togs beslutet att utveckla ett 
nytt CRM-system. Första delen av projektet lanserades under 
hösten 2016 med flera dellanseringar löpande under det följande 
året. Det övergripande syftet med projektet är att möjliggöra 
effektivare åtgärder mot det sjunkande medlemsantalet. Primärt 
genom att ge förutsättningar för bättre insatser att stoppa 
utflöde av medlemmar och genom förstärkt lojalitetsarbete samt 
skapa bättre verktyg för medlemsrekrytering, segmentering och 
paketerade erbjudanden.

FÖRENINGSPORTALEN 
I december lanserades Föreningsportalen. Den delen av 
Företagarna Framåt som riktar sig till förtroendevalda 
medlemmar och ersätter det gamla systemet Pivotal förening. 
Syftet med verktyget är att ge föreningarna fler möjligheter 
att enklare och mer effektivt dokumentera, mäta och följa 
upp föreningsaktiviteter såsom att registrera leads (tips på 
medlemmar) och få en överblick över läget i sin förening och 
söka efter andra medlemmar och förtroendevalda i hela landet.

FOKUS PÅ MEDLEMSLOJALITET
En viktig förändring genomfördes med beslutet att fokusera på 
att i större utsträckning behålla befintliga medlemmar och värva 
in de företagare som vi ser kan bli långvariga medlemmar. Detta 
för att kostanden samt engagemanget för att behålla är mindre 
jämfört med det som krävs för de medlemmar som avslutar sitt 
medlemskap efter ett år. I samband med omstruktureringen 
av säljorganisationen på rikskontoret genomfördes en rad nya 
insatser där medlemmar får proaktiva kontakter på telefon 
och e-post så att både riks och föreningar bättre kan följa 
upp och anpassa aktiviteter för att fler ska välja att förnya sitt 
medlemskap.

KOMPETENSBAROMETERN
Bland de företag som vill växa är svårigheten att få tag på 
lämplig personal det absolut största tillväxthindret. Men vad 
är då ”lämplig arbetskraft”? Vad är det företagen söker hos 
potentiella medarbetare? Och varför är det så svårt att hitta 
det? Dessa frågeställningar genomlyser rapporten ”Det är 
attityden, dumbom.” Resultaten visar att det är egenskaper som 
väger tyngst vid rekryteringar. Rätt attityd, ansvarstagande och 
självgående är de egenskaper som värderas absolut högst och 
är svårast att hitta. Rapporten fick stort genomslag medialt 
och har tagits emot väl. Vid lanseringen deltog arbetsmarknads- 
och etableringsminister Ylva Johansson. Arbetet med att 
kommunicera Företagarnas förslag och förmedla företagens 
syn på kompetens och utmaningar kopplat till att få sitt 
kompetensbehov tillgodosett fortsätter löpande och är en viktig 
del av arbetet som leder fram till riksdagsvalet 2018.

Kongressmiddagen 2016
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Året i ord 2016 

ANSVARSKODEN & SCHYSTA VILLKOR

Kongressen 2016 tog ett positivt beslut om att Företagarna skulle 
fortsätta arbeta fram en ansvarskod för mindre företag som ska 
visa att de är schysta arbetsgivare även om de inte tillämpar 
kollektivavtal. Arbetsgivaren förbinder sig att följa ansvarskoden 
och kan på så sätt uppvisa goda villkor på arbetsplatsen. En 
referensgrupp har bildats för att bistå oss i processen med 
framtagandet av Ansvarskoden. Den beräknas kunna lanseras 
som en produkt för medlemmar att del av under början av 2018. 
Kampanjen #schystavillkor pågick under Almedalsveckan för att 
skapa debatt och uppmärksamhet kring initiativet och gav ett 
stort avtryck i den politiska debatten. Flera uppmärksammade 
händelser där småföretagare drabbats av fackliga stridsåtgärder 
gör att frågan ständigt aktualiseras.

NYANLÄNT FÖRETAGANDE
Företagarna vill skapa en modell för att ta tillvara utlandsföddas 
idéer och erfarenheter och ge dem förutsättningar att bli 
framgångsrika företagare i Sverige. Därför skapades projektet 
Nyanlänt Företagande. Syftet är att med erfarenheter från 
tidigare och pågående projekt bygga och testa en gemensam 
plattform för nyföretagande för nyanlända. Projektet har 
under 2016/17 bedrivits i Västra Götaland, Södermanland, 
Västmanland och Dalarna. Ett av projekten i Norberg besöktes 
tidigare av finansmarknadsminister Per Bolund. Genom 
Nyanlänt Företagande har Företagarna arbetat med strukturer 
för att tidigt hitta personer med företagarbakgrund och ge 
dem information om att starta företag i Sverige. Vi har tagit 
fram utbildningsmaterial om vad det innebär att starta och 
driva företag och kombinerar kurser med företagsbesök, 
inspirationsföreläsningar med mera för att deltagarna ska ges 
möjlighet att skapa ett eget nätverk. Flera kurser har genomförts 
framförallt till asylsökande i tre olika kommuner under 
pilotprojektet.

FÖRETAGARNA.SE
Under året lanserades en ny digital strategi för fler och nöjdare 
medlemmar med fokus på färre projekt och att få bättre effekt 
av det vi gör. Fakta som digitala vanor, teknisk plattform, 
sökbeteende, bransch, ålder, kön, intressen, anställda och 
företagsform blir utgångspunkt för hur kampanjer utformas 
och paketeras. Under 2016 har vi gjort flera kampanjer med 
syfte att påverka besöken på hemsidan men framförallt har vi 
försökt att få fler att tacka ja genom att helt enkelt börja fråga 

”vill du bli medlem” i våra digitala säljkampanjer. Försäljning 
av medlemskap digitalt ökade med 82 procent jämfört med 
året innan. Under hösten lanserades Företagarna Play – en 
samlingsplats för rörligt material där såväl medlemmar som 
experter kan dela med sig av kunskap i korta filmproduktioner. 
Företagarnas nya webbplats som går live i april 2017 har ett 
stort fokus på att i ännu större utsträckning leverera nyheter 
och kunskap för företagare och på sätt skapa större engagemang 
och öka besöksantalet. 

#FÖRETAGARPODDEN

Företagarnas podcast #företagarpodden lanserades kring 
årsskiftet 2015/2016 och släpper ett nytt avsnitt varje onsdag. 
Innehållet styrs av lyssnarna som skickar in frågor och förslag 
på ämnen. Syftet med #företagarpodden är att inspirera och 
sprida kunskap inom ekonomi, juridik och hur man bäst blir 
framgångsrik i sitt företagande – det ska dessutom ske på ett 
underhållande sätt. Primärmålgruppen är unga (20-40 år) i 
storstad som driver eller vill driva ett företag, en målgrupp som 
Företagarna historiskt har haft svårt att nå. #Företagarpodden 
ska leda till en ökad kännedom och positiv attityd till Företagarna 
som därefter kan konverteras till nya medlemskap. Under 2016 
har vi behandlat en rad ämnen såsom styrelsearbete, hållbarhet, 
starta eget, finansiering och företagartrender. Dessutom har 
vi sänt livepoddar från bland annat Entrepreneur Skiweek, 
Almedalen, Småföretagardagen, Eget-mässan och Sweden Demo 
Day och haft gäster som Anna Kinberg Batra, Mikael Damberg 
och Ida Backlund. Avsnitten når i snitt 7 000 lyssnare. Målet att 
under kommande månader stadigt öka i räckvidd.

SMÅFÖRETAGARDAGEN OCH ÅRETS FÖRETAGARE

Den 14 oktober genomförde vi Småföretagardagen på Berns och 
galan Årets Företagare i Sverige 2016 på Stockholms stadshus. 
Småföretagardagen gästades av drygt 200 personer, som 
bland annat fick ta del av panelsamtal på temat digitalisering, 
inspirationsföreläsningar av Katarina Gospic, Pär Johansson 
och Per Holknekt, intervju med entreprenören Lena Apler 
och #företagarpodden live. Galan Årets Företagare i Sverige 
firade 10-årsjubileum i Stockholms stadshus med nästan 500 
gäster på plats. Sponsorn Entreprenörskapsforum delade 
ut pris till årets unga forskare, huvudsponsorn PwC delade 
ut pris till årets hållbara företag och Företagarna delade ut 
stipendium till en ung entreprenör, vilket gick till UngDrive. 
Till Årets Unga Företagare utsågs Christoffer Öberg, Nyåkers 
Pepparkakor. Årets Företagare i Sverige 2016 blev Filip Tysander, 
grundare av Daniel Wellington. Drygt 90 procent av gästerna på 
Småföretagardagen och galan Årets Företagare i Sverige gav 
betyg 4-6, där 6 är det högsta. Vi kommer att fortsätta utveckla 
konceptet för Småföretagardagen för att få ännu fler deltagare 
och arbeta fram en strategi för hur vi ska kunna locka dit fler 
potentiella medlemmar 2017.
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FÖRENINGSKAMPEN OCH ÅRETS FÖRENING

För att bidra till stolthet och ökad kännedom om det stora 
engagemang som Företagarnas förtroendevalda bidrar med 
instiftades priset Årets Förening. Fyra vinnare korades och 
tillkännagavs i samband med kongressen i maj. Under hösten 
lanserades värv-tävlingen Föreningskampen där Företagarnas 
föreningar och förtroendevalda kan vinna fina priser för 
sitt lokala arbete inom leads (tips på nya medlemmar), ökad 
medlemsbalans och lojalitet. På tre månader gav tävlingen 
över 350 nya leads med 60 aktiva föreningar. Projektet ger även 
möjlighet för medlemmar att dela med sig av goda exempel och 
arbetssätt för att på sätt kunna inspireras av varandra.

TIDNINGEN FÖRETAGAREN 
Under början av 2016 sjösattes en ny digital strategi för att 
öka antal besök på tidningen Företagarens artikelsidor på 
Företagarna.se samt öka interaktionen på sociala medier. Det 
resulterade i över 125 000 unika besökare vilket är mer än en 
fördubbling jämfört med året innan. Företagaren nominerades 
även i Swedish Content Awards och belönades med en 
guldmedalj i den prestigefyllda tävlingen Svenska Designpriset. 

FINANSIERINGSPORTALEN
Företagarna har under året samlat en rad medlemsföretag 
som själva erbjuder finansiering och alternativ till traditionell 
bankfinansiering, under den gemensamma rubriken 
Finansieringsportalen. Projektet lanserades med ett seminarium 
som gästades av finansmarknadsminister Per Bolund.

#RUTUPPROPET
RUT-uppropet genomfördes under våren som en förlängning 
av den lyckade kampanjen #Rotupproret med syfte att samla 
exempel på olika nya tjänster som skulle kunna ingå i RUT-
avdraget. RUT-avdraget skapar massor av nya vita jobb och 
kan ge nyanlända ett steg in på den svenska arbetsmarknaden. 
Det är också ett område där många kvinnor startar företag. Det 
kom in en rad olika förslag och under våren formulerade vi en 
uppmaning till regeringen att utreda en ordentlig breddning av 
RUT-avdraget och höjning av taket för avdragen.

HÅLLBARHETSPORTALEN
Konkreta verktyg, inspiration, självskattningsverktyg och 
tips som hjälper företagen att utifrån sin egen verksamhet 
utveckla sitt hållbarhetsarbete är de delar som ingår i 
Företagarnas hållbarhetsportal. Genom lanseringen flyttade vi 
fram positionerna och tydliggjorde att Företagarna tycker att 
hållbarhet är en viktig fråga som alla bör arbeta med utefter sina 
respektive förutsättningar.

GILLA #FÖRETAGSAMHET

Våren 2016 genomfördes kampanjen Gilla #företagsamhet med 
LRF, Företagarna och Svenskt Näringsliv som initiativtagare. 
Ambitionen var att testa att gemensamt engagera sina respektive 
organisationer och föra ut budskapet ”gör det enklare för 
Sveriges företagsamma människor att växa och skapa välstånd”. 
Under kampanjen förde fler än 850 företagare samtal med minst 
550 politiker. På Facebook gjordes 13 066 tummen upp och 1 
049 delningar. I media publicerades ett 50-tal debattartiklar, 
insändare och redaktionella texter. Och på gator och torg 
delades 98 500 solrosmuggar ut till allmänheten. Konceptet har 
utvärderats och vi ser att det mestadels fungerat bra. Under 
våren 2017 kör vi därför kampanjen fullt ut och har då chans att 
förbättra och finslipa våra aktiviteter och budskapsförmedlingen.

KUNSKAP – NYTT VERKSAMHETSOMRÅDE
Under året genomfördes en större undersökning och en rad 
tester av utbildningserbjudanden till medlemmar i samarbete 
med externa partners. Det finns en stark efterfrågan bland 
företagare att kunna ta del av skräddarsydda kurser som stärker 
kompetensen och kan ge nycklar till att öka företagets framgång. 
Resultatet av testerna och den efterföljande analysen ligger nu 
till grund för den kommande utbildningsportalen som lanseras 
under våren 2017.

Lasse Nilsson, Karlshamn och Katarina Palmstierna, Lidingö 
tar emot pris i Årets Förening.
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MEDIALA FRAMGÅNGAR
I april skrev Dagens Industri om Företagarnas finansieringsrapport, som visar att 
sex av tio entreprenörer har svårt att hitta finansiering till investeringar.
http://www.di.se/artiklar/2016/4/26/svart-for-smaforetag-att-fa-finansiering/

Företagarnas vd Günther Mårder hörde till undertecknarna när ett stort antal 
näringslivsprofiler protesterade mot de skärpta reglerna för arbetskraftsinvandring 
på DN Debatt.
http://www.dn.se/debatt/skarpta-invandringsregler-hart-slag-mot-svenska-foretag/

Sju av tio småföretag ser goda möjligheter att växa – men samtidigt finns en rad 
tillväxthinder. Det visade Småföretagsbarometern 2016, som ledde till ett reportage 
i Dagens Industri och fick ett stort genomslag nationellt med över 130 pressklipp 
från medier runt om i landet.
http://www.di.se/artiklar/2016/9/11/vaxtvark-bland-smaforetagare/

Rapporten ”Det är attityden, dumbom” som är en del av en större undersökning, 
Kompetensbarometern, väckte mycket uppmärksamhet när den släpptes i november. 
Rapporten uppmärksammades först i Dagens Nyheter och spreds därefter av TT. 
Den ledde också till debattartiklar i Aftonbladet, Expressen och SVT Opinion och 
ett tjugotal ledarartiklar. 
http://www.dn.se/ekonomi/foretagarna-dalig-arbetsmoral-bland-unga/

I juni uppmärksammade Ekot i Sveriges Radio Företagarnas undersökning som 
visar att svenska företag varje år drabbas av bedrägerier för hundratusentals kronor. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6447919

POLITISKA FRAMGÅNGAR
3:12-reglerna
Tack vare intensiv opinionsbildning har vi lyckats att förmildra effekterna av de 
föreslagna försämringarna för företagare gällande 3:12-reglerna eller den så kallade 
entreprenörsskatten. Frågan har skapat ett stort engagemang bland medlemmar och 
har drivits regionalt, lokalt och nationellt via sociala medier, filmer och möten med 
företagare, opinionsbildare och beslutsfattare.

Kollektivavtalslikanande villkor i offentlig upphandling
Företagarnas opinionsbildning bidrog till att regeringens lagförslag om krav på 
villkor i nivå med kollektivavtal i offentlig upphandling i slutet av 2016 röstades ned 
av en riksdagsmajoritet. Företagarna har betonat att de föreslagna bestämmelserna 
skulle innebära en tungrodd och komplicerad procedur med oförutsägbart 
kravställande som skulle bli mycket svårhanterat särskilt för små företag som inte 
har tecknat kollektivavtal/hängavtal. Riskerna för de små företagen har tydligt 
uppmärksammats av såväl riksdagens Finansutskott som i Lagrådets kritik mot 
förslaget.

Kortare betaltider
Företagarna har aktivt drivit linjen att max trettio dagars betaltid ska gälla. Annars 
riskerar småföretagare att hamna i kläm när storföretagen inte betalar i tid. 
Regeringen har nu uppmanat näringslivet att frivilligt ta fram en lösning för kortare 
betaltider, annars väntar lagstiftning.

Stoppad sjukskatt
Företagarna arbetade under våren med att stoppa regeringens förslag om 
hälsoväxling för aktivare rehabilitering, som skulle ha inneburit stora kostnader för 
arbetsgivare med sjukskriven personal.

Huvudkontor: Företagarna, 106 67 Stockholm. Telefon 08 - 406 17 00. info@foretagarna.se
www.foretagarna.se
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Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016 har med godkännande lagts till handlingarna 

på årsmötet 2017.  

 

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 

 

 

 

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 

 

 

Dessa handlingar finns i årsredovisning 2017. 

 

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  lägga verksamhetsberättelsen/årsredovisningen för 2017 med godkännande till 

handlingarna. 
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att fastställa resultat- och balansräkningen samt 

att disponibla vinstmedel 8 901 454 kronor överförs i ny räkning. 

 

 

 

Revisorerna föreslår kongressen besluta 

att  bevilja riksstyrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Här redovisas de åtgärder som Företagarnas riksstyrelse vidtagit med anledning av besluten på 

kongressen 2016. Kongressbesluten redovisas utifrån numreringen i dagordningen. Ärendena 

är sammanförda på samma sätt som under kongressen. Kongessprotokoll och motioner finns 

på Företagarnas intranät.  

 

 

Kongressen beslutade 

att ge riksstyrelsen i uppdrag att färdigställa Företagarnas ansvarskod med 

tillhörande handbok,  

att ge riksstyrelsen i uppdrag att tillsätta ett etiskt råd,  

att ge riksstyrelsen i uppdrag att upphandla konkurrenskraftiga pensions- och 

försäkringslösningar som kompletterar koden, 

att ge riksstyrelsen i uppdrag att tillsätta en referensgrupp med företag som deltar i 

den fortsatta utvecklingen av ansvarskoden samt 

att enskilda företag som ansluter sig till ansvarskoden, skapar eller har ett 

medlemskap i Organisationen Företagarna. 

På kongressen 2016 fick Företagarna i uppdrag att utarbeta ett förslag om en ansvarskod i syfte 

att mindre företag skulle kunna uppvisa att de är schysta arbetsgivare. Ansvarskoden skulle 

vara lätt att tillämpa och anpassad till de minsta företagen samt innehålla ett modernt 

försäkringspaket.  

En arbetsgrupp tillsattes därför under hösten 2016. En medlemsundersökning genomfördes i 

syfte kartlägga intresset för ansvarskoden.  
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Under hösten inleddes också möten och diskussioner med ledande försäkringsbolag och 

försäkringsmäklare om försäkrings- och tjänstepensionspaket. Det framkom dock svårigheter 

att upphandla och implementera dessa i en ansvarskod. Målgruppen bedömdes vara för liten 

och ha för lågt intresse och lösningarna blev därmed dyra. Dessutom blev lösningarna sämre 

än kollektivavtalen och saknade unicitet. Risker med kannibalisering av Företagarnas 

befintliga försäkringsutbud och intäkterna från detta framkom också.  

Mot denna bakgrund beslutade riksstyrelsen under våren att arbetsgruppen skulle fortsätta 

arbeta vidare med ansvarskoden men att försäkringar skulle separeras och utvecklas vidare 

inom det ordinarie försäkringserbjudandet. 

Ansvarskoden skulle vara ett löfte som företaget förbinder sig att följa gentemot sina 

arbetstagare och bestå av fem delar: 

1. Löftet 

2. Handboken, mallar och blanketter 

3. Rådgivning (arbetsrätt, ev. HR) 

4. Utbildningskoncept 

5. Sigill/logga el dylikt (att använda i marknadsföringssyfte) 

Diskussioner och workshops har genomförts vid ett par tillfällen med referensgruppen som 

består av representanter från olika medlemsföretag. 

Ett arbete med att analysera olika alternativ påbörjades. Alternativen skilde sig åt utifrån 

vilken grad av kontroll och tillsyn som ansvarskoden innebär. På ena sidan fanns alternativ 

som innebär att företagen som tecknat sig blir kontrollerade av Företagarna och därmed kräver 

en stor organisation och apparat kring dessa rutiner. Dessa alternativ bedömdes kunna skapa 

mervärden och hög lojalitet med företagen men också stora risker när företag t ex hamnar i 

blåsvädret pga. en arbetsrättslig konflikt.  

På andra sidan fanns alternativ utan kontroll och som företag kan använda fritt, ”Vi följer 

Företagarnas ansvarskod”. Dessa alternativ innebär en liten administration men bidrar inte till 

att skapa lojalitet med företagen. Dessutom finns risker att företag missbrukar vårt varumärke 

och använder det i egen vinning i marknadsföring etc. Dessutom togs olika alternativ för 

kontroll och uppföljning fram. 

Stora svårigheter med att bygga in en kontroll i ansvarskoden, och som dessutom riskerar att 

äventyra Företagarnas varumärke, identifierades. Mot den bakgrunden har vi avslutat arbetet 

med ansvarskoden i dess ursprungliga form. Vi har istället inlett ett arbete med att utreda och 

utveckla ett stöd och verktyg till medlemmarna som gör dessa till bättre arbetsgivare.   

Tjänsteutvecklingen kan bland annat komma att bestå i en handbok för arbetsgivare, mallar till 

HR-året, utbildningar, nya moderna pensions- och försäkrings-erbjudanden för att nämna 

några.  
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Det har inletts ett arbete under arbetsnamnet Handboken med att ta fram ett mer strukturerat 

och omfattande material till arbetsgivare. Det kommer att börja publiceras på webben under 

våren. Materialet kommer helt eller delvis att publiceras på sidor som endast medlemmarna 

har tillgång till. En uppdatering pågår även av vissa blanketter och mallar t.ex. för 

anställningsavtal och uppsägningar. Inom förmånen Företagarna Utbildning finns möjlighet 

att i utbudet erbjuda utbildningar inom personal/HR. Företagarnas rådgivning har vissa 

föreläsningar eller kan mot betalning skräddarsy utbildning inom arbetsrätt och arbetsmiljö.  

Syftet med tjänsteutvecklingen är att utveckla en tjänst som bidrar till medlemsrekrytering och 

lojalare medlemmar. Arbetet kommer också att bidra till att Företagarna som organisation kan 

utmana den Svenska modellen genom att driva verksamhet som möjliggör för företagarna att 

bli bättre arbetsgivare. Det nya arbetet kommer att paketeras med ett annat namn än 

Ansvarskoden.  
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Kongressen beslutade 

att  ge riksstyrelsen i uppdrag att fortsätta driva frågan om att sänka 

arbetsgivaravgifterna rejält för att skapa tillväxt och sysselsättning i 

småföretagen samt  

att  anse motionen därmed besvarad. 

 

Bördan för företagaren i allmänhet och småföretagaren i synnerhet håller på att bli för tung. 

Arbetsgivaravgiften har under ett antal år varit lägre vilket var bra men den fasas ut nu i juni 

och vi går tillbaka till "full" arbetsgivaravgift. Enligt mig är arbetsgivaravgiften den enskilt 

största bromsklossen för att anställa ytterligare någon medarbetare eller öka timuttaget. 

Skillnaden mellan vad en anställd har i lön kontra vad den anställde kostar företaget känns 

inte rimlig.  Jag vill att Företagarna jobbar, lobbar och på alla sätt försöka påverka våra 

styrande att arbetsgivaravgiften måste halveras. 

Sänkta arbetsgivaravgifter är och förblir en av Företagarnas första prioriteter i det 

opinionsbildande arbetet. Lönekostnaderna är den helt dominerande kostnaden och avgör i 

hög grad konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Den internationella konkurrensen har blivit 

allt hårdare samtidigt som tjänstesektorn blivit allt viktigare för tillväxten och 

sysselsättningen. Att sänka arbetsgivaravgifterna har därför blivit än viktigare. 

Regeringen har under mandatperioden föreslagit att arbetsgivaravgiften för enskilda 

näringsidkare som anställer sin första person ska sättas ned till 10,21 procent (tidsbegränsat 

och beloppsbegränsat). Först till enskilda firmor men sedan årsskiftet också till aktiebolag. 

Detta är ett steg på vägen och glipa i dörren som Företagarna nu resolut försöker öppna 

ytterligare. Strategiskt är detta också rätt väg att försöka utöka detta så kallade ”växa-stöd” till 

fler anställda.  

51



 

 

 

 

 

Kongressen beslutade 

att bifalla riksstyrelsens förslag att bifalla motionen. 

 

Många mindre företag har svårt att våga ta klivet till att anställa en ny medarbetar.  Oftast 

beror det på att det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens.  Det är också av vikt att 

man känner ett förtroende för den medarbetare man erbjuder anställning i verksamheten.    

En felaktig rekrytering kan medföra så höga kostnader för företaget att man avstår att anställa.    

Med vår modell företagarlärling skolas lärlingen in i verksamheten samtidigt som 

arbetsgivaren får en utbildning i ex arbetsrätt, avtalsrätt, arbetsmiljöansvar.    

Modellen är välbeprövad i Värmland mellan 1997 till 2007 under namnet Värmlandslärling 

som medförde att över 3000 personer fick tillsvidareanställning efter lärlingsperiodensslut. 

 

Kompetensförsörjning, att för en arbetsgivare hitta och anställa de personer han eller hon 

behöver för att driva sin verksamhet, har de senaste åren varit det största tillväxthindret för 

Sveriges företagare. Därmed har denna fråga också haft högsta prioritet för Företagarnas 

opinionsarbete och påverkansarbete. Införandet av ett lärlingssystem har diskuterats flitigt hos 

politiker, främst med den tyska modellen som förebild. 2011 genomfördes de första spadtagen i 

ett lärlingssystem men detta har inte utbyggts och utvecklats så långt som Företagarna önskar. 

Företagarna har suttit i regeringens nationella lärlingskommitté. Viktiga frågor som 

Företagarna driver inom lärlingsutbildningen är dels att säkra tillgången till skickliga 

yrkeslärare och att företagen som utbildar lärlingar får en rimlig ersättning för sitt 

utbildningsansvar genom den så kallade lärlingspengen. Myndigheten för yrkeshögskolan 

Genom Myndigheten för Yrkeshögskolan kan utbildningsanordnare få finansiering för att 

genomföra eftergymnasiala yrkesinriktade utbildningar upp till 2 år.  
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Kongressen beslutade 

att bifalla riksstyrelsens förslag att bifalla motionen. 

 

I samband med att tjänstebilar utrustas med säkerhetshöjande utrustning ex. alkolås, 

dieselvärmare, reglerbara säten, extraljus mm.  Skall detta enligt gällande skatteregler 

beskattas.   

Denna skatteregel medför att de arbetsgivare som vill ge sina anställda en säkrare arbetsplats 

tvingas betala olika former av extra avgifter. Vilket är tvärtemot andra regler inom 

arbetsmiljölagstiftningen. Där det kan dömas ut höga sanktionsavgifter om man inte har en 

säker arbetsplats enligt en arbetsmiljöinspektörens bedömning. 

Under perioden sedan kongressen 2016 har opinionsarbetet på skatteområdet präglats av att 

försöka stoppa förslag från regeringen som hotat försämra företagsklimatet väsentligt. 

Kilometerskatt, flygskatt och framför allt föreslagna försämringar inom 3:12 fick bli 

prioriterade och resulterade att arbetet med vissa punktskatter fick nedprioriteras, det gäller 

även förmånsbeskattning av extrautrustning.  
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Kongressen beslutade 

att ge riksstyrelsen i uppdrag att se över det belopp som föreningarna får idag för 

direktvärvning. 

Under kongressen 2016 så kom det in en motion kring att höja ersättningen för regionbolaget 

från 500 kr/medlem till 900 kr/medlem. Under kongressen omformulerades yrkandet till att 

de 500 kronor som föreningen tilldelas när lokalavdelningen rekryterat en medlem höjs till 

900 kronor. Kongressen beslutade att ge riksstyrelsen i uppdrag att se över det belopp som 

föreningarna får för direktvärvning.  

 

Flera föreningar har signalerat att de inte har känt till möjligheterna om ersättning samt att 

återkopplingen kring resultaten varit bristfälliga. På grund av denna feedback var den första 

åtgärden att förtydliga informationen om befintlig modell samt påminna om denna i 

nyhetsbrev, intranät och vid utbildningar. Det sker fortlöpande. 

Under 2016 och 2017 har även olika insatser gjorts för att premiera de föreningar som 

rekryterar medlemmar och skickar in leads. Detta har gjorts genom tävlingar och priser till de 

föreningar som gjort fina resultat. Vidare har systemstöd tagits fram till föreningarna då detta 

varit önskat. Förtroendevalda kan numer registrera sina leads och färdigrekryterade 

medlemmar på föreningsportalen. Vid användande av föreningsportalen underlättas även 

återkopplingen.  

Parallellt med ovan insatser har en arbetsgrupp arbetat fram en modell som innebär en högre 

ersättning till antingen individen eller föreningen när denna har rekryterat en medlem (som 

betalat). Modellen består av att ersättningsbeloppet höjs till 1000 kronor per ny rekryterad 

(betald medlem).  Vidare innebär modellen att föreningen själv får avgöra om den som värvat 

in medlemmen ska få ta del av utbetalningen eller om de 1000 kronorna ska gå till föreningen.  

Modellen testas för närvarande i mindre skala med några lokalavdelningar. Modellen prövas 

både vad gäller mätning, utfall och uppföljning. Om modellen inte visar sig fungera optimalt 

kommer annat förslag att tas fram och testas.  
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Kongressen beslutade 

 

att uppdra till riksstyrelsen att prova och utvärdera försäljning av och utvärdera 

såväl paketering, prisstrategi som innehåll av ett basmedlemskap samt 

att utvärderingen presenteras på årsmötet 2017. 

Efter pristester, intäktsmodelleringar, djupintervjuer och processer tillsammans med bl. a. 

regionchefer och lokalföreningar har beslutats att ett solomedlemskap med omsättningsgräns 

på 500 000 kr infördes i januari 2017. Avgiften för detta medlemskap är 1 590 kr. Eventuella 

extra lokala avgifter beslutade av de lokala styrelserna tillkommer. 

Detta medlemskap ersätter Nystart och Unga.  

 

Kongressen beslutade 

att uppdra till riksstyrelsen att prova och utvärdera ett sänkt avgiftstak till 

motsvarande avgiften för företag med 20-49 anställda, för företag med över 49 

anställda, 

att parallellt utveckla innehåll och paketering till medlemmar över 49 anställda 

samt fortsätta utreda faktiska hinder för anställningar samt 

att utvärderingen presenteras på årsmötet 2017. 

 

I motionen till kongressen gällande de större företagen framgår vikten av att såväl stora som 

små företag finner en gemenskap inom Företagarna. De större företagen är viktiga ur flera 

aspekter och framförallt för det lokala näringslivet, i synnerhet utanför storstäderna.  

För att ytterligare arbeta med kongressens beslut om att se över ett medlemskap för de större 

företagen är detta en av de prioriterade målgrupperna i arbetet 2017-2018. De andra 

prioriterade målgrupperna är soloföretagare och tjänsteföretagare i storstad. 
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Det innebär att vi har kraftsamlat hela organisationen, på samtliga avdelningar, nationellt och 

regionalt. Syftet är att sprida ökad kunskap om målgrupperna i organisationen samt att aktivt 

arbeta med att driva frågor som berör och engagerar dem. Ett projekt startades under våren 

2017 i syfte att säkerställa att arbetet når kraft. Mot den bakgrunden har ett arbete genomförts 

med fokus på bl.a. större företag. 

I arbetet har också riksstyrelsens beslut vägts in att medlemskapens utformning ska sträva 

efter förenklingar och kostnadseffektiva lösningar samt enkelhet för medlemmen. Som ett svar 

på detta föreslås en enhetlig avgift.  

Frågorna om medlemskap och avgiftsförändringar har även diskuterats på regionschefsmöten 

och vid breakout sessions på Ordförandekickoffen hösten 2016 och Förtroendemannakickoffen 

i oktober 2017. Dessutom har de förtroendevalda informerats genom nyhetsmail under hösten 

2017. 

I syfte att få input om hur paketering och innehåll ska utformas har dessutom djupintervjuer 

genomförts bland medlemmar, utträdda och prospekts.  

I januari 2018 infördes ett solomedlemskap för företag som omsätter under 500 000 kr med 

en avgift på 1 590 kr exklusive eventuella lokala extraavgifter. Intäktssimuleringar har 

genomförts med olika avgifter i syfte att analysera hur intäkterna även påverkas av en enhetlig 

avgift och ett premiummedlemskap.  

Analyserna visar att en enhetlig avgift om cirka 3 900 kronor, exklusive eventuella lokala 

extraavgifter, tillsammans med ett medlemskap för företag med en omsättning på 50 Mkr eller 

högre med en avgift på cirka 5 900 kronor är neutralt för intäkterna. För att svara upp mot de 

större företagens specifika behov och önskemål har förslag på tjänster och innehåll till detta 

medlemskap tagits fram. Exempel är skräddarsydda regionala och nationella affärsnätverk, 

möten med politiker och beslutsfattare, seminarier och evenemang med aktuella teman, 

starthjälp och paket vid kriser, för att nämna några. Under Q2 kommer en referensgrupp att 

bildas i syfte att löpande stämma av utvecklingen av medlemskapet och dess innehåll. 

Dessutom kommer fokusgrupper att genomföras dels med befintliga medlemmar och dels med 

potentiella i syfte att generera idéer och för att stämma av intresse. 

De nya medlemskapen och avgifterna planeras att lanseras under första halvåret 2019. 
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Kongressen beslutade 

att ge riksstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att central kunna erbjuda 

redovisningstjänster till lokala föreningar till självkostnadspris. 

Från årsskiftet så kommer Riks att kunna erbjuda hjälp med löpande bokföring och årsbokslut 

för regioner och föreningar. Först ut är Region Syd, Region Stockholm och Mälardalen samt 

Stockholms stad.  

En pilot har genomförts med några regioner och några föreningar att riks sköter deras 

bokföring och årsbokslut till-självkostandaspris. Piloten är avklarad och de som var med i 

piloten är nu med i skarpt läge. Det finns nu möjlighet att fler föreningar och regioner att 

ansluta sig. Viktigt att tänka på är att lämplig tidpunkt att byta sin befintliga lösning är vid 

årsskiftet så att Servicecentret kan ta över ett avlutat och reviderat bokslut. Om önskemål finns 

att nyttja servicecenter så skall man kontakta ekonomifunktionen på Riks genom att mejla till 

Maria Gerby.  

 

Kongressen beslutade 

att ställa sig bakom riksstyrelsens förslag att genomföra en utredning om intresse 

finns från fler föreningar för en gemensam lagringsplats för föreningarnas 

gemensamma dokument till självkostnadspris med tillägget att förslaget utökas 

till att omfatta även historiska dokument och riktlinjer kring vilka dokument 

som ska sparas. 

Projekt har träffat ett antal leverantörer. Idag finns ett flertal molnbaserade tjänster som 

hanterar gemensam lagring av dokument. De flesta har en fast peng per månad och användare 

samt en avgift beroende på hur mycket information som skall lagras. Vi har tittat på två 

varianter på lösning. En där vi upphandlar en leverantör där vi erbjuder alla föreningar att 

ansluta sig för ett rabatterat pris, eller en lösning där vi centralt handhar en lösnings som 

föreningarna ansluter sig till. Det har via vår föreningskoordinator gått ut en fråga till våra 

förtroendevalda om intresse finns för endera lösning. Intresset har inte varit tillräckligt stort 
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för att gå vidare. För att vi skall kunna erbjuda ett bättre pris än vad som går att få på 

egenhand så behöver vi ansluta mer än häften av våra föreningar. Slutsatsen är att det inte i 

dags läget blir möjligt att ta fram central lösning för lagring av föreningarnas gemensamma 

dokument då intresset inte var tillräckligt stort. Men då vi hela tiden tittar på nya möjliga 

lösningar och att det kommer fram nya programvaror som stöder lagring av dokument så är 

förslaget att vi inte jobbar vidare med en lösning nu men att vi fortsatt sparar iden som en bra 

ide och återkommer om nya lösningar kommer.  

 

 

Kongressen beslutade 

att uppdrag åt riksstyrelsen att undersöka om delat ordförandeskap är juridiskt 

möjligt samt 

att om så är fallet ska riksstyrelsen ta fram direktiv som ska följas i de fall delat 

ordförandeskap tillämpas. 

 

Riksstyrelsen har efter genomlysning kommit fram till att det ej kan anses juridiskt möjligt 

med delat ordförandeskap. 
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Under året skördade Företagarna en av de största politiska segrarna på länge 

i och med stoppandet av skattehöjningen om fem miljarder kronor för landets 

fåmansföretagare – vilket hade varit resultatet av de föreslagna förändringarna 

av 3:12-reglerna. Vi kan dessutom räkna hem en fortsatt stark ekonomi och 

se en medlemsutveckling som ger positiva signaler, även om 2017 innebär ett 

fortsatt medlemstapp. Men vi tappar färre medlemmar än året innan och vår 

stora utmaning är den bristande lojaliteten. Ekonomiskt så har omsättningen 

stigit något jämfört med året innan trots medlemstappet. Mixen av intäkter är 

också större än tidigare eftersom medlemsintäkter faller medan partnerintäkter, 

annonsintäkter, idéförsäljning och rådgivningsintäkter ökar. Som exempel kan 

nämnas att vårt nya Volvo-samarbete genererat 3,5 mkr efter att 2 000 bilar sålts 

via vårt avtal. Det har genomförts en rad projekt som stärkt möjligheterna för 

Sveriges småföretagare att bli mer framgångsrika. Här är några aktiviteter och 

teman som vi vill lyfta fram särskilt:

Foto:Nirvana Gharni
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Året i ord 2017 

Digital försäljning & SEO
Försäljningen via foretagarna.se fortsätter med en förbättring 
om circa 50 procent jämfört med 2016. Vi har minskat 
annonseringen på Facebook och istället börjat med annonsering 
av artiklar via stora nyhetssidor vilket har gett bra resultat. 
Arbetet med att öka trafiken från sökmotorer har intensifierats. 
Ökningen för den organiska räckvidden är lägre än den övriga 
trafikökningen på sajten, men lösningar och arbete ger effekt. 
Samarbeten med partners och fokus på sökord inom utbildning, 
starta/driva företag och politiska frågor är aktiviteter som gett 
resultat under året.
 
Prioriterade målgrupper
I verksamhetsplanen beslutades om ett särskilt fokus på 
företagare inom tre kategorier; tjänsteföretagare i storstäder, 
företagare med fler än 20 anställda på landsbygd samt 
soloföretagare i hela landet. Detta har påverkat såväl det 
politiska arbetet som nyrekrytering och lojalitetsarbetet.

Småföretagarbarometern: Fortsatt fin tillväxt  
hos småföretagen
Den sjunde september presenterades den årliga barometern 
på ett seminarium med deltagare som näringsminister Mikael 
Damberg och Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson 
Emil Källström. Samtidigt presenterades regionala rapporter 
på olika platser i Sverige. Barometern visar på en fortsatt god 
konjunktur där företagen kan och vill växa. De har dock i 
många fall slagit i sitt kapacitetstak och förmår inte växa mer 
utan att öka sin produktionsförmåga. Bristen på kompetens är 
fortfarande det viktigaste tillväxthindret. Mer om barometern 
och hela seminariet finns här: http://www.foretagarna.se/
politik-paverkan/rapporter/smaforetagsbarometern/
smaforetagsbarometern-2017/

Solomedlemskapet
Under 2017 förbereddes en lansering av ett medlemskap 
för de allra minsta företagen, något som efterfrågats länge. 
Under kongressen 2016 behandlades motionen om en lägre 
avgift för de minsta företagen. Då fattades beslut om att 
prova försäljning av och utvärdera detta. Utvärderingen 
presenterades på nationella föreningens årsmöte 2017. 
Utifrån detta tog riksstyrelsen beslut i september att 
solomedlemskapet skulle lanseras. Medlemskapet inklusive 
serviceavgift kostar 1 590 kr exkl. moms.

Medlemsportalen
Under hösten 2017 påbörjades lanseringen av Företagarnas 
medlemsportal. För varje månad ökar antalet inloggade 
medlemmar. Syftet är att kunna skräddarsy erbjudanden och 
aktiviteter samt att medlemmen enklare ska kunna hitta sina 
förmåner, fakturor, medlemsbevis och andra personliga delar 
av medlemskapet. Vi fortsätter att utveckla tjänsten för att 
skapa ännu mer möjligheter för medlemmarna.

Småföretagardagen & Årets Företagare i Sverige 2017
Den 13 oktober genomfördes Småföretagardagen på Berns 
i Stockholm där 350 företagare samlades för att inspireras, 
nätverka och få kunskap. Talare från scen var bland andra 
Kristian Luuk, Laila Bagge och Dr. Mouna Esmaeilzadeh. På 
kvällen den 13 oktober genomfördes galan Årets Företagare 
i Sverige 2017 i Stockholms stadshus. Nästan 500 gäster 
samlades för att hylla Sveriges alla företagare. Årets 
Företagare i Sverige 2017 blev Maria Åkerberg, Dermanord 
Svensk Hudvård AB. Joachim Lindström och Filip Ummer, 
Ideal of Sweden, utsågs till Årets Unga Företagare.

Stipendiet #GeTillbaka
Företagarna vill uppmärksamma Sveriges framstående unga 
ledare, förebilder och entreprenörer. Sedan 2013 har vi delat 
ut stipendium till unga entreprenörer och i år växlade vi upp 
arbetet genom att dela ut två stipendier om 25 000 kronor 
vardera i samarbete med Wasabi Web. Prisutdelningen skedde 
under galan Årets Företagare i Sverige. Stipendiemottagare 
blev Catarina Zarazua och Mateja Kovacevic, Uppsala Loves 
Hip Hop samt Kimberly Clark, Shellter.

Företagarna Live
Ett nytt eventkoncept föddes under oktober 2017 då vi 
genomförde första Företagarna Live. Under en livesändning, 
denna gång med näringsminister Mikael Damberg, görs 
en utfrågning av en intressant person utifrån frågor som 
skickas in på förhand och under sändningen av våra 
medlemmar. Lokalföreningar erbjuds att genomföra lokala 
sändningar av aktiviteten följt av ett lokalt inslag under en 
frukostträff (aktiviteten är en så kallad mallaktivitet och 
berättigar till ekonomiskt stöd från 50-kronorsfonden). Vid 
första genomförandet var det cirka 40 lokalföreningar som 
genomförde träffen och medialt fick det stort genomslag i 
lokalpressen. Vi tror mycket på detta koncept och kommer att 
erbjuda minst två tillfällen per termin. 

Generationsskiften i småföretag
Ägarskiften är återigen i fokus. Nära fyra av tio företagsledare 
är 55 år eller äldre, och cirka en sjättedel av företagsledarna är 
65 år eller äldre. Flera vill genomföra ägarskifte inom familjen 
men där utgör dagens skatteregler ett hinder. Det visar vår 
nya rapport ”Ägar- och generationsskifte i svenska företag - 
överlåtelse eller avslut?” som undersökt företagares ålder i  
278 000 svenska aktiebolag och deras ägare.

Maria Åkerberg prisades som Årets Företagare 2017 vid galan i  

Stockholms stadshus. Foto: Liza Simonsson.

Catarina Zarazua och Mateja Kovacevic, Uppsala Loves Hip Hop samt 

Kimberly Clark, Shellter, tilldelades stipendiet #GeTillbaka.  

Foto: Liza Simonsson.
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Året i ord 2017 

Brott mot företagare
Endast en av tre företagare är trygg med polisnärvaron och 
många upplever att det inte är värt att polisanmäla brott. Det 
visade vår nya undersökning ”Brottslighet och polisens arbete” 
som vi publicerade under oktober. Undersökningen illustrerar 
att brott även sker mot företagare, samt att dessa prioriteras 
lågt av polisen. Rapporten har gjort att vi blir inbjudna i 
diskussionen om ett tryggare Sverige. 

Social summit i Göteborg
Höstens stora händelse var toppmötet i Göteborg där 
Företagarna deltog med tre representanter av de 180 
delegaterna från hela Europa. Under dagen fick vd Günther 
Mårder, Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef och Företagarnas 
arbetsrättsliga expert Lise-Lotte Argulander diskutera en 
framtida social pelare med Europas statschefer.

Förmånslanseringar
2017 har kännetecknats av flera lyckade förmånslanseringar. 
Samarbetet med IKEA har inneburit stort intresse från 
befintliga medlemmar samt bidragit till nyrekrytering. Det 
nationella samarbetsavtalet med Volvo har resulterat i över 2 
000 sålda bilar, samarbeten kring Årets Företagare samt lokala 
aktiviteter runtom i landet. Den tredje nya förmånspartnern 
som gjort avtryck är SJ, en tjänst om lockar många 
soloföretagare och unga företagarna och som dessutom skapar 
mycket trafik till Företagarnas medlemsportal.

Företagarna Utbildning
Företagarnas nya utbildningsplattform lanserades under 
september i samarbete med Lexicon. Utbudet består 
av ett antal kvalitetssäkrade utbildningspartners med 
fokus på kurser som särskilt passar gruppen företagare. 
Lanseringen är ytterligare ett steg i att stärka Företagarnas 
utbud inom verksamhetsområdet Kunskap. Målsättningen 
är över tid att släppa in så många aktörer som möjligt på 
förmedlingsplattformen.

Annonstorget
Inom ramen för Affärsnätverket lanserades Annonstorget. 
Det är en möjlighet för våra medlemmar att skapa och köpa 
annonsplatser. Allt sker digitalt där man lägger upp sin annons 
själv och kan betala för annonsen på sidan via sitt kort. Detta 
är en förbättring som ger våra medlemmar ännu större chans 
att göra affärer med varandra.

Försäkringen Garant Mini
Inom försäkringar har vi lanserat Garant Mini 
företagsförsäkring för de allra minsta. Garant Mini kan tecknas 
via vår hemsida och kommer att kosta 100 kr per månad. Det är 
den billigaste företagsförsäkringen för de minsta företagen som 
finns på marknaden. Den riktar sig till soloföretagare och för 
företag i uppstartsfasen. Maxgränsen för omsättning är 2 mkr. 

Omslagsbild från rapporten  Ägar- och generationsskifte i svenska företag

– överlåtelse eller avslut?

Paneldiskussion om brott mot företagare med riksdagspolitiker.

Företagarnas delegater Patrik Nilsson, Lise-Lotte Argulander och  

Günther Mårder i Göteborg, tillsammans med UEAPME:s 

generalsekreterare Véronique Willems. Foto: Adam Ihse / TT Nyhetsbyrån.
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Länschef Åsa Eriksson019–15 54 42asa.eriksson@na.se

Anders Almgren019–15 54 84anders.almgren@na.se

Thomas Eriksson019–15 54 53thomas.eriksson@na.se

Malin Flink019–15 54 52malin.flink@na.se

Michael Landberg0581–844 21michael.landberg@na.se

Birgitta Skoglund019–15 54 82birgitta.skoglund@na.se

Nora  Politikerna borde 
arbeta mer för att fler 

lokala Noraföretag kan 
få jobben när kommu-

nen handlar upp. Upp-
handlingarna visade sig 

vara en het fråga när or-
ganisationen Företagar-

na ordnade valfrukost 
med 60–70 deltagare 

och politiker på plats.

Margareta Rigsten på Frino 
El tar ett exempel:– Norabostäder har upp-

handlat VVS, el och golvläg-
gare och där är det inte ett 

enda Noraföretag som fått 
jobben, två gick till Lindes-

berg och ett till Örebro, för-
klarar hon.– Jag tycker det är tra-

giskt, men det är ett val de 
har gjort. Det är en jättevik-

tig fråga. Nora behöver 
glänsa och blomma upp, så 

måste vi jobba och det tyck-
er jag.

Det finns möjlighet att gö-
ra upphandlingen bättre för 

Noraföretag, förklarar hon. 
Till exempel att ha med snä-

vare inställelsetid som krav, 
om det blir en vattenläcka 

ska företaget vara på plats 
inom 15-20 minuter förkla-

rar hon. Kommunens upphand-

lingsansvarige Tanja Grund-
ström håller med att det 

finns såna möjligheter. Hon 
berättar att Norabostäder 

rent formellt följt reglerna 
och gjort rätt.– Men det finns möjlighet 

att skruva på underlaget 
och ta mer lokal hänsyn vid 

upphandlingen, förklarar 
hon. Där kan politikerna 

också utforma sådana öns-
kemål och direktiv till sina 

bolag.
Förutom upphandlingen 

var det också många andra 
företagsfrågor uppe, som 

krångliga regler, kompe-
tensförsörjning och att 

locka företag och arbets-
kraft att flytta till Nora.– Det finns de som bor i 

Stockholm, Göteborg och 
andra storstäder och inte 

tror att det finns jobb här. 
Det gäller att hitta dem och 

visa att man kan få jobb på 
landsbygden och flytta hit, 

det har jag själv gjort. I Järn-
boås drog de till Holland på 

rekryteringsresa och fick hit 
ett 40-tal holländare, säger 

deltagaren Pamela Ingrids-
dotter Reynold.Daniel Bäckström är ett 

lysande exempel, han har 
nyligen flyttat till Nora från 

Uppsala med sitt företag.
– Vi letade mellan Oskars-

hamn och Umeå och då blev 
det Nora. Det är underbart i 

Nora, det var det som gjor-
de att vi flyttade hit. Här 

finns det en vilja framåt och 
att göra något. 

Fast bredband och närhe-
ten till kommunikationer 

var kraven och det har Nora, 
förklarar Daniel som driver 

ett konsultföretag inom da-
tabranschen, där han hjäl-

per företag, forskningsgrup-
per och andra med stora och 

komplicerade datamäng-
der.

Organisationen Företagar-

na är ute på valturné med 
en buss och besöker 41 orter 

i landet, nu Nora. Rosmarie 
Lundqvist är ordförande för 

Företagarna i Nora och jät-
tenöjd med att så många 

kom. Hon lyfter gärna fram 
näringslivsrådet i Nora som 

jobbar med företagsfrågor. 
– Fokus under 2018 ligger 

på upphandling, service 
och attityder till företag, 

förklarar hon.Deltagarna tycker att det 
är bra initiativ från Företa-

garna med valfrukost. – Jätteintressant. Politi-
kerna är duktiga att svara. 

Men det känns som att man 
hört det förut, säger Stefan 

Persson som driver Ica Su-
permarket i Nora.

 
Text & fotoThomas Eriksson

019-15 54 53
thomas.eriksson@mittmedia.se

Upphandling het fråga 
för företagarna i Nora

Tanja Grundström, upphand-
lingsansvarig, berättar att 

det går att ta mer lokal hän-
syn vid upphandlingarna.

Pia-Maria Johansson, LPO, 
tycker att detaljplanen är en 

viktig fråga, och att behålla 
stadskärnan levande.

Åtta av Noras politiska partier som fick svara på frågor och berätta hur de jobbar med företagsfrågorna.

Pamela Ingridsdotter Rey-
nold från Pershyttan tycker 

att det är viktigt att visa för 
storstadsbor att det går bra 

att flytta till Nora och lands-
bygden.

Företagarna är ute på valturné till 41 platser i landet, däri-

bland Nora.

Rosmarie Lundqvist, ordfö-
rande för Företagarna i Nora, 

var väldigt nöjd med att så 
många kom till valfrukosten.

Branschförbunden
För att skapa än mer kraft i vårt påverkansarbete har ett arbete 
inletts med att ansluta fler branschförbund till Företagarna. 
Vidare har vi påbörjat en utveckling av de tjänster som erbjuds 
befintliga och nya branschförbund. Sammanfattningsvis 
erbjuder vi tjänster inom juridisk rådgivning, ekonomi och stöd 
kopplat till påverkansarbete.  

Våra prioriterade frågor
Efter ett omfattande internt arbete och insamling från 
förtroendevalda och medlemmar har vi valt att prioritera tre 
stora politiska områden under 2018 – och framför allt under 
valet. Inom dessa områden kommer vi att lägga mer resurser 
för nå politiskt genomslag: 

 � Skatter och arbetsgivaravgifter (RUT, 3:12, inkomstskatter,  

vissa punktskatter)

 � Kompetensförsörjning (integration, arbetskraftinvandring, 

utbildning, matchning)

 � Regelbörda (strukturella stoppmekanismer, digitalisering, 

nedbantning av myndighetskrångel)

Dessutom har vi tre mindre områden som också kommer 
prioriteras men som inte får samma fokus: 

 � Arbetsrätten (LAS, konflikträtten, arbetsmiljö)

 � Välfärdsföretagen

 � Brott mot företag (polisnärvaro, bluffakturor)

Alla dessa frågor vilar på en plattform som kommer att präglas 
av #4av5jobb. Företagarens status som välfärdsbyggare och 
jobbskapare kommer att genomlysa alla sakfrågor. Vi kommer 
även vara lyhörda för att göra justeringar om den allmänna 
opinionen under valet får ett fokus på andra frågor som rör 
den företagarpolitiska sfären.

Politiska framgångar
Vi lyckades stoppa försämringarna av 3:12-reglerna även 
om det skulle till ett hot om regeringskris. Regeringen lyfte 
bort 3:12 och den föreslagna gränsförflyttningen för statlig 
inkomstskatt, men lät ett förslag om flygskatt ligga kvar i 
budgeten. Detta är en stor seger för Företagarna, inte minst 
för att vi var nästan ensamma i denna kamp. För övriga 
näringslivsorganisationer var 3:12 inte speciellt prioriterad. 
Det är också en stor seger för oss som folkrörelseorganisation. 
Trots att detta var ett mycket svårkommunicerbart ämne fick 
vi ett stort stöd av våra medlemmar i påverkansarbetet. Tack 
vare deras mejl och telefonsamtal till specifika politiker så blev 
denna förflyttning möjlig.

Vid årsskiftet trädde de nya reglerna för beräkning av 
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ikraft. Förändringen 
innebär att företagare som startat aktiebolag får sin SGI 
skyddad på samma sätt som för de som startar enskild firma. 
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Redaktionen, tel: 010-471 50 75 • E-post: hylte@hallandsposten.se

5 000 000 i vinst för HyltebostäderHYLTE

Bostadsbristen som gör att alla lägenheter är fylld ger ett rejält kassatillskott för kommunala stiftelsen Hyltebostäder.

– Det är riktigt bra siffror och vi har god soliditet, säger Lars Sundberg (S), ordförande i Hyltebostäders styrelse.Resultatet för bolaget, som behandlandes i onsdags, uppgår för 2017 till cirka fem miljoner kronor.

Bostadsbolaget hade också för 2015 och 2016 goda resultat och pengarna läggs i en påse som bland annat tas fram vid olika investeringar. Och de behövs.Förutom extrakostnader för pågående ombyggnad av gamla Hyltebruks tryckeri, uppgår investeringsbudgeten för 2018 till nästan 25 miljoner kronor.Vinsten i verksamheten för 2018 är budgeterad till 2,5 miljoner kronor.Hyltebostäder har i veckan, inför fortsättningen på 

året, också tagit de sista besluten som formar en ny organisation.
Tre–fyra lokalvårdare kommer att anställas, när Hyltebostäder tar över trappstädningen i egen regi.På tjänstemannanivå utökas staben med en servicechef, som bland annat får ett personal och arbetsmiljöansvar – vilket tillmötesgår krav från den fackliga organisationen.

I övrigt, bland befintliga tjänster, fördelas personalen mellan en fastighetsen

het, en teknisk enhet och en grönyteenhet.
– Detta är den organisation som vi kommer att ha framöver, som det ser ut i dag, säger Lars Sundberg och anger att framtiden är svår att överblicka.I juni sker skifte på chefsstolen, då nyanställde Charlotta Lindahl är på plats. Hon kan efter en tid vilja väcka frågor som har betydelse för organisationen, förklarar Lars Sundberg.

LENNART HILDINGSSON010-471 51 22 lh@hallandsposten.se

Valdebatt: Politiker  vill få fler att bo i Hylte
UNNARYD

Satsa på ett Hylte som fler vill bo, verka och leva i. Då gynnas även företagen. Det var budskapet från de lokala politikerna när Företagarnas valturné gjorde ett stopp i Unnaryd.

Organisationen Företagarna är ute på en landsomfattande turné och stannar till i alla halländska kommuner utom Kungsbacka. Under fredagen låg fokus på Hylte kommun och besök på Pensionat Sågknorren, Kroksjöns trähantverk, Alebo pensionat och Bendex, årets företag i Hylte 2017, stod på schemat.
– Vi har bjudit in företrä

dare för alla nio lokala partier och vill väcka debatt om frågor som berör företagen. Vart är vi på väg och vilka frågor behöver lyftas inför valet i år, säger Linnea Petersson, ordförande i Företagarna Hylte.

ETT STORT FOKUS låg på att personer som driver företag och anställda på lokala företag inte bara ska vilja arbeta i kommunen, utan även välja att bo och leva här.– Hur kan vi få fler av dem att bosätta sig här? Hur skapar man attraktiva boendemiljöer och hur underlättar man för företagen? Vi vill höra vad lokala politiker tycker om detta, säger LiseLotte Argulander, jurist på Företagarna på riksplanet.Alla politiker som var på plats var överens om att det är viktigt att öka Hylte kom

muns attraktivitet för att få fler att bosätta sig här.BengtÅke Torhall (L) lyfte fram byggandet av lägenheter på marknadsplatsen i Torup som ett gott exempel.– Många av de äldre som vill lämna sina hus vill kunna flytta till en lägenhet  i Hylte. När husen blir lediga kan yngre familjer flytta in.Anna Roos (C) påpekade vikten av att vara stolt över sin hembygd.
– Vi behöver jobba på vårt varumärke. Om vi är stolta över att vara Hyltebor så är det lättare att få fler att vilja bo och verka här.

TOMMY EDENHOLM  (KV) tycker att det är många faktorer som gör en kommun attraktiv.
–  Bra omsorg, skola, ett rikt kultur och fritidsliv och motionsmöjligheter.

Ronny Löfquist (S) vill gärna se att yrkesverksamma personer bosätter sig i Hylte i stället för att pendla.– Vi behöver även få Region Halland att anpassa behovet av bussturer. Om man jobbar skift på ett företag i Unnaryd kanske det går en buss när man ska till jobbet, men ingen buss hem på kvällen.

MAKARNA METTE OCH Erik Dich, som driver Alebo pensionat där fredagens lunch hölls, menade att den största utmaningen med att driva företag i Hylte kommun är att få tag i bra arbetskraft.– Ingen är beredd att börja jobba klockan halv sju på morgonen eller jobba hela sommaren, säger Mette.

ISABEL BARK010-471 51 20 ib@hallandsposten.se

Bild: ISABEL BARK

LOKALT FOKUS. Linnea Petersson, ordförande Företagarna Hylte, Lise-Lotte Argulander och Ulrica Dyrke, båda jurister på Företa-

garna riks, och Marie Axtelius, regionchef Företagarna Halland ville veta hur lokala politiker tänker gynna näringslivet.

VAL 2018

Ny kantor lyfterbarnverksamhetenUNNARYD

Svenska kyrkan har rekryterat en kantor till Unnaryd som förefaller bli ett lyft för barnverksamhet.

– Jag ska försöka starta en barnkör i Unnaryd. Det har inte varit någon på några år, säger Camilla Ruud, som är bosatt i Gislaved.Hon har jobbat i 26 år med barnteater, först som anställd i teatergrupp och senare i egen regi. Trots att hon saknar kantorsexamen ser kyrkorådet, som nu anställt henne på Unnarydstjänsten, som ”en tillgång inom musikverksamheten” för hela pastoratets räkning.

– Ja, vi måste ta tillvara hennes kompetens. Jag ser en möjlighet att hon kan sätta upp föreställningar och göra evenemang med barn och ungdomar, säger Bo Lindahl, kyrkoherde i Hyltebruks pastorat.Vad säger du om det?– Jajamensan, det gör jag gärna, svarar Camilla Ruud. Förutom sitt turnerande, senast med författarparet Sandbergs rollkaraktör Lilla Anna, har Camilla Ruud hoppat in som musiklärare i Gislaved och har nu närmast haft en kantorstjänst i Bredaryd.
Hon börjar Unnarydstjänsten på måndag.

LENNART HILDINGSSON010-471 51 22 lh@hallandsposten.se

Bild: PRIVAT 

MUSIKDRAMATIKER. Camilla Ruud, mångårig barnteaterskåde-

spelerska, börjar sitt arbete i Hyltebruks pastorat i nästa vecka.

ÅRSMÖTE Hylte Arbetarekommun 
• Årsmötesförhandlingar • Antagande av listan till kommunfullmäktigevalet 
• Adnan Dibrani, riksdagskandidat gästar TORUPS FÖRSAMLINGSHEM Måndag 19 mars kl. 18.30 

Företagsbesök på Derome i KinnaredAkTuella skogsfrågor med Örjan Carlsson och närodlad Hyltepolitik.Alla hälsas välkomna!Måndag 12/3 kl. 18.30

Hylte

Regeringen har backat från förslaget till skärpta 3:12-regler. Det är ett 

mycket positivt besked för alla företagare och det firade vi med tårta!

Företagarna  
i media!
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Året i ord 2017 

Nu har dessa företagare en chans att få sjukpenning och 
föräldraförsäkring även om de har svårt att ge sig själv lön 
under uppstartsskedet. Detta var en lång politisk process som 
Företagarna jobbat för i många år. 

Regeringen valde även under året att gå vidare med förslaget 
om skattelättnader för personaloptioner. Det är ett glädjande 
besked även om förändringen inte är så omfattande som vi 
önskade. Det finns en omsättningsgräns och en gräns för företag 
med färre än 50 anställda men det är ett steg i rätt riktning.

Regeringen rensar upp i de subventionerade anställningarna. 
Komplexiteten i dessa arbetsmarknadsmässiga lösningar har 
varit för stora vilket har lett till att småföretag i många fall 
väljer att inte använda dem och därmed inte anställer alls. Nu 
försvinner flera av dessa och ersätts av ett. Det finns dock 
fortfarande mycket att göra.

Regeringens förslag om växa-stöd (ursprungligen 
Företagarnas) med sänkt arbetsgivaravgift för företagare som 
anställer sin första medarbetare riskerade att försvinna i och 
med att 3:12-förslaget försvann ur budgeten. Men vi lyckades 
argumentera för att behålla stödet och även utöka det till att 
även omfatta aktiebolag. Denna typ av reformer är särskilt 
angelägna eftersom det stimulerar företagaren att gå från att 
bara försörja sig själv till att även ta ansvar för en anställds 
försörjning. Detta är sannolikt det största klivet en företagare 
kan ta under sin företagarkarriär.

Mediala framgångar
Företagarnas rapport om otrygghet och brott som drabbar 
företetagare uppmärksammades i Svenska Dagbladet:  
https://www.svd.se/var-tredje-foretagare-utsatt-for-brott-
kriminella-tar-over

Företagarnas myndighetsranking och i vilken mån företagare 
upplever service och bemötande uppmärksammades av 
TT: https://www.di.se/nyheter/smaforetagare-rankar-
skatteverket-hogst/

Företagarnas årliga finansieringsrapport och hur företagare 
upplever möjligheterna att lösa finansiering för olika 
investeringar uppmärksammades i Svenska dagbladet:  
https://www.svd.se/latt-att-starta-eget-i-sverige--men-
svart-att-vaxa

Företagarnas rapport ”Kvinnors och mäns Företagande” 
som undersökte könsfördelningen bland företagsledare 
uppmärksammandes av TT: https://www.svt.se/nyheter/
lokalt/jonkoping/fa-kvinnor-pa-ledande-poster-i-foretag-i-
lanet

Småföretagsbarometern 2017 där Företagarna i samarbete 
med Swedbank och Sparbankernas riksförbund undersöker 
konjunkturen bland svenska småföretag uppmärksammades 
i bland annat Dagens Industri: https://www.di.se/nyheter/
brist-pa-arbetskraft-ett-vaxande-problem-for-
smaforetagare/

Företagarnas rapport om företagares ålder och frågor som rör 
ägar- och generationsväxling uppmärksammades ibland annat 
av Dagens Industri: https://www.di.se/nyheter/krangligt-
generationsskifte-far-var-fjarde-foretagare-att-lagga-ned/

Företagarnas arbete med opinionsbildning i frågan om att 
stoppa de föreslagna ändringarna i 3:12-regelerna kulminerade 
i ett brett genomslag när förslaget till slut slopades: http://
tt.omni.se/55d7f0fbe72b43cfeeca7b17478df5d61e04bdd4

Kontakt: Företagarna Sverige Service AB, Rådmansgatan 40, 106 67 Stockholm
08 – 406 17 00 | info@foretagarna.se | foretagarna.se
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4.1. Lokala extraavgifter 

4.2. Förändring av Företagarnas Stadgar  

4.3. Regler för medlemskap 
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       Postadress 106 67 Stockholm | Rådmansgatan 40 | Telefon 08-406 17 00 | E-post info@foretagarna.se | www.foretagarna.se 

 

 
 
      

 

 

 

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

att ta bort lokalföreningarnas möjlighet att ta ut extra avgifter från 2020, 
 
att Företagarnas stadgar och Regler för medlemskap korrigeras från 2020 enligt nedan 

samt 
 
att riksstyrelsen får i uppdrag att i dialog med de lokalföreningar som tar ut extra avgift 

finna lösningar för att underlätta övergången till ny avgiftsmodell från 2020. 
 

 

Vid årsskiftet hade Företagarna cirka 80 lokalföreningar som tog ut extra service- och/eller 
medlemsavgifter. Den formella möjligheten att ta ut extra avgifter har funnits sedan kongressen 
beslutade om Organisation 2008, d.v.s. sedan lokalföreningarnas årsmöten 2009. De senaste åren har 
antalet lokalföreningar som tar ut extra avgifter ökat.  
 
Eftersom vi har en komplex avgiftsmodell i flera nivåer kommer det återkommande frågor från 
medlemmar/företagare om varför avgifterna skiljer sig, dels i relation till antalet anställda och dels i 
relation till var man bor i landet. I samband med att Soloföretagarmedlemskapet lanserades i januari 
har frågorna ökat kraftigt.  
 
Det framstår allt mer tydligt att möjligheten till att ta ut extra avgifter bör tas bort. För att underlätta 
för lokalföreningarna vid ett borttagande av extra avgifter föreslår riksstyrelsen att redan från 2019 
göra en omfördelning av avgifterna genom att sänka serviceavgiften med 100 kronor och höja 
medlemsavgiften med motsvarande. Av dessa 100 kronor går 50 kronor tillbaka till lokalföreningarna 
(250 kr+50 kr=300 kr) och 50 kronor läggs i Föreningsfonden (50 kr+50 kr=100 kr). Detta innebär att 
resurserna till lokalföreningarna ökas med 100 kronor per medlem utan att den totala avgiften 
förändras. 
 
Nedan följer en djupare beskrivning av hur riksstyrelsen kommit fram till att det är viktigt att lyfta 
denna fråga till kongressen. 
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Följande utmaningar finns och har diskuterats på flera tidigare kongresser 
 
Tidigare kongresser 
Ombuden har vid flera tidigare kongresser efterfrågat färre avgiftsnivåer och att omsättning i stället 
för antal anställda ska ligga till grund för avgiften.  Kongressen 2016 gav riksstyrelsen i uppdrag att se 
över möjligheten till ett billigare medlemskap för de minsta företagen, ett basmedlemskap och ett 
medlemskap för större företag med reducerad avgift. Tidigare kongresser har också vid flera tillfällen 
fått motioner som önskat ett basmedlemskap med tilläggstjänster. Redan vid kongressen 2008 fanns 
en stark vilja att gå mot en enhetlig avgift, vilket tydligt framgick då just enhetlig avgift var en av de 
fyra bärande principerna som låg till grund för den nya organisationsstruktur som fastställdes av 
denna kongress. Sammantaget har medlemmar och förtroendevalda i många år efterfrågat en större 
enkelhet då det upplevts krångligt att beskriva avgiftssystemet med alla dess nivåer. 
 
Kommunikativa utmaningar  
Ytterligare en utmaning är extern, marknadsorienterad och kopplad till den stora kommunikativa 
utmaningen vår komplexa avgiftsmodell medför. Utmaningen att förklara avgiftsmodellen kräver att 
stora resurser läggs på kommunikationen samtidigt som det försvårar våra förutsättningar att värva 
nya medlemmar. Det är alltför krångligt att förklara vårt erbjudande kopplat till avgiften samtidigt 
som vi får onödigt höga kostnader för kommunikation.   
 
Medlemsutveckling 
Företagarna har sedan flera år tillbaka haft ett vikande medlemsantal. De senaste två åren har vi bland 
annat gjort stora digitala satsningar på att utveckla sättet vi värvar nya medlemmar. Vi har också inlett 
ett arbete för att på ett strukturerat sätt öka lojaliteten bland befintliga medlemmar.  
 
Vid organisationsförändringen av Företagarnas säljorganisation 2016 ändrades både arbetssättet och 
kostnaden sänktes för vår säljverksamhet med cirka 20 miljoner kronor. Syftet med förändringen var 
att sälj- och lojalitetsverksamheten skulle finnas internt hos oss för att vi skulle kunna äga och styra 
utvecklingen. Vidare medförde förändringen att vi tvingades öka takten i att bearbeta presumtiva 
medlemmar digitalt och därmed nå fler nya medlemmar till en lägre kostnad. 
 
Vi har lagt grunden för ett strukturerat sälj- och lojalitetsarbete. Vidare har vi utvecklat ett 
Soloföretagarmedlemskap som infördes i januari 2018. En enhetlig avgift för den stora majoriteten 
medlemmar samt ett premiummedlemskap för de större företagarna planeras införas 2019. Ett logiskt 
nästa steg är att även ta bort lokalföreningarnas extra avgifter.  
 
Då har vi skapat de bästa förutsättningarna för en positiv medlemstillväxt. När vi når medlemsbalans 
och till och med börjar öka medlemsantalet igen kommer hela organisationen få bättre ekonomi med 
bättre förutsättningar att bedriva av medlemmarna efterfråga verksamhet både lokalt, regionalt och 
nationellt.  
 
Interna effekter 
För att kunna hantera lokalföreningarnas extra avgifter har Företagarna ökade kostnader för både 
administration och utveckling/underhåll av våra IT-system. Totalt är de sammanlagda extra avgifterna 
som debiteras över fem miljoner kronor eller 140 kronor i snitt utslaget på alla medlemmar. Detta ska 
ställas i proportion till att den uppskattade kostnaden för hanteringen av dessa är kostsam framför allt 
på grund av sin komplexitet vilket leder till komplexa lösningar både avseende struktur i våra It system 
också våra avräkningar. Men den stora kostnaden ligger framför allt i det vi inte kan göra. 
Kommunicera enhetliga priser, testa olika kampanjer med olika priser där vi alltid behöver göra 
undantag då priset inte gäller för de med extra avgifter. Kostnaderna finansieras gemensamt av hela 
organisationen/alla lokalföreningar samtidigt som 2/3 delar av lokalföreningarna inte tar ut några 
extra avgifter. Det har tidigare diskuterats möjligheten att nyttja den skrivning som finns i Regler för 
medlemskap (beslutad av kongressen) angående rätten att ta ut en administrativ avgift från föreningar 
med extra avgift för att täcka kostnaderna för hanteringen. Hittills har vi valt att inte ta ut denna avgift 
då det också blir en rundgång i form av nya administrativa kostnader att ta ut en administrativ avgift.  
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Ta bort extra avgifter 
 
Som beskrivits i bakgrunden ovan vill riksstyrelsen underlätta ett borttagande av extraavgifterna 
genom att göra en omfördelning i form av att sänka serviceavgiften med 100 kronor för att i stället 
höja medlemsavgiften med 100 kronor. Av dessa 100 kronor går 50 kronor till den lokala föreningen 
och 50 kronor öronmärks till Föreningsfonden. Detta förslag till omfördelning förutsätter att 
kongressen ställer sig positiva till att verka för att ta bort de extra avgifterna till 2020. 
 
Bedömningen är, efter dialog med flera av föreningarna som tar ut extra avgifter, att en stor majoritet 
fortsatt kommer att kunna bedriva en av medlemmarna efterfrågad verksamhet med den 
kompensation som föreslås. Följande skäl till extra avgifter har angetts från lokalföreningarna: 
 

 Extra avgifter behövs för att finansiera föreningens alla aktiviteter/event. 

 Ekonomin har försämrats till följd av det minskade medlemsantalet, vilket gjort det 
nödvändigt att ta ut extra avgifter för att kunna bedriva samma typ av verksamhet som 
tidigare.  

 Flera styrelser har valt att besluta om samma avgift som tidigare, utan vetskap om att den 
innehållit en extra avgift. 

 Finansiering av styrelsens arvoden.  

 Finansiering av underhållet för fastighet 

 Finansiering av deltidsanställd (vanligtvis delfinansierad av kommunen) 
 
Flera av lokalföreningarna som tidigare tagit ut extra avgifter har redan i år valt att ta bort de extra 
avgifterna. Detta efter att det visat sig att några inte känt till att de tagit ut extra avgifter. Några har 
kommit fram till att de i stället för att ta ut extra avgifter kan genomföra mallaktiviteter och därigenom 
finansiera sin verksamhet. Alla föreningar har i nuläget möjlighet att söka för genomförande av tre 
aktiviteter per termin (à 5 000 kronor, totalt 30 000 kr/år) för genomförda mallaktiviteter. Först till 
kvarn gäller. 
 
 
Utskott 
Förutsatt att en majoritet av ombuden är överens med riksstyrelsens syn på att ta bort de extra 
avgifterna så finns två vägar att gå. En som innebär att kongressen fattar beslut om att ta bort de extra 
avgifterna till 2020. Den andra vägen är betydligt längre, den innebär att kongressen ger riksstyrelsen 
ett uppdrag att utreda frågan till nästa kongress (2020), vilket skulle innebära att vi först 2022 skulle 
kunna arbeta utan extra avgifter. Den längsta vägen innebär också att riksstyrelsen skulle vänta med 
förslaget om att växla serviceavgift till förmån för medlemsavgift enligt ovan. 
 
Frågan om extra avgifter är viktig och riksstyrelsen vill att den ges utrymme att diskuteras i ett eget 
utskott. I utskottet kan deltagarna lyfta de utmaningar/konsekvenser det får att ta bort de extra 
avgifterna samtidigt som man också får diskutera förslag till lösningar.  
 
Mot bakgrund av informationen i detta ärende förespråkar riksstyrelsen att beslut om att ta bort de 
extra avgifterna 2020 tas av kongressen 2018. 
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Från kongressen 2008 fram till idag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad kommer att hända nu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvensändringar i Företagarnas Stadgar och Regler för medlemskap 
Om kongressen beslutar att ta bort de extra avgifterna måste också de skrivningar som behandlar extra 
avgifter tas bort från Företagarnas Stadgar och Regler för medlemskap från 2020 enligt följande: 
 
 
Företagarnas Stadgar (utklipp) 
 
1.8 Avgifter 

 
Medlemmar ska betala en medlemsavgift till Företagarna. Medlemsavgiften beslutas av kongressen.   
 
Medlemmar som leder eller till någon del äger företag ska teckna serviceabonnemang med 
Företagarna Sverige Service AB. Serviceabonnemangets närmare innebörd beslutas av riksstyrelsen. 
 

Kongressen 2008 

Beslut om 
möjligheten att ta ut 

extra avgifter. 

Kongressen 2016 

RS får i uppdrag att se över 
möjligheterna för billigare 
medlemskap för de minsta 

företagen, ett basmedlemskap 
och ett för större företag. 

2010-2012 

Motioner om att utreda 
enhetliga avgifter, 

basmedlemskap och 
tilläggstjänster. 

Årsskiftet 2017/2018 

80 lokalföreningar tar 
ut extra avgift. 

Januari 2018 

Soloföretagarmedlemskapet 
införs. 

Kongressen 2018 

RS föreslår kongressen 
att ta bort extra 

avgifter från 2020. 

Hösten 2018 

Möjlighet till extra 
medlemsmöte för föreningar 
som vill ta bort extra avgift 

till 2019, senast 17/11. 

2019 

En enhetlig avgift samt ett 
premiummedlemskap planerar 

att införas. Se ärende 3.2. 

Q1 2019 

Föreningarnas årsmöte för att 
fatta beslut om att ta bort 
extra avgifter, senast 15/3. 

Januari 2019 
Serviceavgiften sänks med 100 
kr och medlemsavgiften höjs 
med 100 kr. Av dessa 100 kr 
går 50 kr till lokalföreningen 

och 50 kr till Föreningsfonden. 
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Lokalföreningar har rätt att utöver ovanstående medlemsavgift ta ut en extra avgift som beslutas på 
lokalföreningens årsmöte. 
 
Normalstadgar för lokalföreningar 

2. Ärenden vid årsmöte 

 
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 
 
1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesordförande och sekreterare 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet  

5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna 

6. Godkännande av dagordning 

7. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 

8. Presentation av revisorernas berättelse 

9. Presentation av resultat- och balansräkning 

10. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat 

11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

12. Behandling av och beslut om motioner 

13. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden  

14. Presentation av styrelsens verksamhetsplan 

15. Beslut om nästa års avgift/-er för medlemmar* 

16. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen 

17. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande 

18. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras mandattid 

19. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

20. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå av 

protokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade  

21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid 

22. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen 

23. Val av ombud och ersättare till kongress och årsmöte i den nationella föreningen 

24. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget eller till Företagarna 

Föreningsbolag AB  

25. Annat ärende som ankommer på årsmötet 

26. Årsmötets avslutande 

 
*Lokalföreningar har rätt att utöver av kongressen beslutad medlemsavgift ta ut en extra avgift. Denna 
avgift beslutas på årsmötet i lokalföreningen, punkt 15 ovan.  
 
 

  

 
Medlemskap 

Att vara medlem i Företagarna innebär medlemskap i såväl den lokala föreningen som i den nationella 
föreningen. Enligt Företagarnas stadgar (nedan kallade stadgarna) är det företagaren/personen som är 
medlem.  
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Enligt § 3 första stycket i nuvarande stadgar, ska en person som leder eller till någon del äger företag, 
teckna medlemskap med serviceabonnemang, vilket också är en förutsättning för tillgång till 
Företagarnas serviceutbud. Läs mer om serviceabonnemang nedan. 
 
En person som inte leder eller till någon del äger företag tecknar enbart medlemskap. 
 
Lokal förening 
Om inte annat anges ansluts medlem till den lokala förening som företagaren/personen har sin 
postadress kopplad till. 
  
Medlem som t.ex. har verksamhet på mer än en ort eller bor på annan ort än deras företag finns kan 
teckna medlemskap i flera lokala föreningar.  
 
Kompanjoner och familjemedlemmar 
Kompanjoner och familjemedlemmar till en medlem med serviceabonnemang tecknar enbart 
medlemskap, men ska vara knuten till företagets serviceabonnemang i Företagarnas medlemsregister. 
Kompanjonmedlemskapet är en förutsättning för att kompanjoner och familjemedlemmar ska kunna 
ta del av de medlemsförmåner som riktar sig till personer. Flera personer kan vara kopplade till 
samma företag och samma serviceabonnemang.  
 
Vilande företag och företag med mycket liten verksamhet  
Fysiska personer som endast har anknytning till företag som är vilande eller har mycket liten 
omsättning kan anslutas med enbart medlemskap, utan tillgång till Företagarnas serviceutbud. Om 
omsättningen i företaget överstiger två prisbasbelopp vid ingången av året före avgiftsåret uppkommer 
en skyldighet att teckna serviceabonnemang. 
 
Serviceabonnemang 

En person som leder eller till någon del äger företag, tecknar medlemskap med serviceabonnemang. 
Uttrycket till någon del äger företag innebär att en person genom ägandet har ett inflytande i företaget 
och därför kan påverka beslut om serviceabonnemang. Detta gäller oavsett om företaget är noterat 
eller onoterat. 
 
En medlem som äger eller leder flera företag måste teckna serviceabonnemang för minst ett av 
företagen.  
 
För att en medlem, ett företag, arbetsställe eller resultatenhet ska kunna ta del av Företagarnas 
serviceutbud, som t.ex. medlemsförmåner krävs ett serviceabonnemang för verksamheten.  
 
Medlem som säger upp sitt serviceabonnemang, men vill ha kvar sin personliga försäkringslösning via 
Företagarna kan behålla den genom ett fortsatt medlemskap.  
 
Ett företag som har flera delägare behöver endast teckna ett serviceabonnemang för företaget.  
  
Anställd chef på arbetsställe eller resultatenhet  
Person som är anställd chef på ett arbetsställe eller en resultatenhet ska för arbetsstället eller 
resultatenheten teckna ett serviceabonnemang om det är arbetsstället eller resultatenheten som 
betalar medlemsavgiften. Exempel på arbetsställe och resultatenhet är bankkontor, försäkringsbolags 
kontor, revisionsbyrås kontor, mäklarfirmors kontor m.fl. För chefen tecknas ett medlemskap.  
 
Serviceavgiften beslutas av Företagarnas riksstyrelse. 
 
Medlemsavgift 

Medlemsavgiften beslutas av Företagarnas kongress. De lokala föreningarna ska på sina årsmöten 
fastställa medlemsavgift enligt beslut på kongressen. 
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Kongressens beslut avser både medlemsavgift till de lokala föreningarna och till Företagarnas ideella 
nationella förening.  
 
Föreningarnas nationella servicebolag administrerar och debiterar samtliga medlems- och 
serviceavgifter. 
 
Medlemskap med reducerad medlemsavgift 
 
I medlemskapen för heders- och studerandemedlemmar ingår våra digitala nyhetsbrev och 
inbjudningar till de lokala föreningarnas aktiviteter/event samt relevanta nationella aktiviteter/event. 
Dessa medlemmar kan ej utses till ombud på årsmöte och kongress. 
 
Hedersmedlem 
Medlem, som varit medlem 15 år i följd och som inte leder företag eller är chef på ett arbetsställe eller 
en resultatenhet kallas hedersmedlem. Denne betalar en symbolisk medlemsavgift på 100 kronor från 
och med det år under vilket medlemmen fyller 66 år. Medlemsavgiften går till den lokala föreningen. 
Medlem som uppfyller kriterierna ansvarar själv för att ansöka om att bli Hedersmedlem. 
 
En hedersmedlem som önskar Företagarnas tidning betalar en reducerad avgift för prenumeration på 
200 kronor per år (ordinarie pris ca 450 kr). 
 
Studerandemedlem  
Studerande i gymnasieskolan som arbetar med UF-företag eller motsvarande, studerande vid högskola 
samt unga under 35 år som är intresserade av entreprenörskap, kan erbjudas bli studerandemedlem. 
Tidningen Företagaren ingår i medlemskapet. 
 
Medlemsavgiften för studerandemedlemskapet är 200 kronor. 100 kronor av medlemsavgiften går till 
den lokala föreningen och 100 kronor till nationella föreningen. 
 
Inga extra medlems- och/eller serviceavgifter debiteras medlemsformer med reducerad medlems- och 
serviceavgift. 
 
Studerandemedlemskapet får endast tecknas av ovan nämnda personer förutsatt att de inte leder eller 
till någon del äger företag. 
 
Kampanjer 
 
Riksstyrelsen kan besluta om eventuella kampanjer med reducerad serviceavgift. I dessa fall debiteras 
inga av de lokala föreningarna beslutade extra medlems- och serviceavgifter. Lokalförening äger rätten 
att avstå medverkan i kampanjer genom att meddela riksstyrelsen. Planerade kampanjer ska meddelas 
lokalföreningarna i förväg. 
 
Föreningars extraavgifter  
 
De lokala föreningarna har rätt att på sina ordinarie årsmöten besluta att debitera en extra medlems- 
och/eller serviceavgift i syfte att kunna bedriva en av medlemmarna önskad omfattning av 
föreningsverksamhet. Eventuella extra kostnader för att administrera dessa extra avgifter debiteras 
aktuell lokal förening.  
 
Medlemsformer 
 
Aktuella medlemsformer och kampanjer presenteras på Företagarnas webbplats, www.foretagarna.se 
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1. Företagarna 

1.1 Organisation och beslutsnivåer 

 

Företagarna är uppbyggd av medlemmar och lokalföreningar samt av branschförbund. 

Företagarna är organiserade genom den ideella nationella föreningen Företagarna (nedan kallad 

Företagarna) och de ideella lokala föreningarna (nedan kallad lokalföreningarna.)  

Beslutande organ i Företagarna är kongress, årsmöte och riksstyrelse. Beslutande organ i 

lokalföreningarna är årsmöte och styrelse.  

 

1.2 Ändamål  

 

Företagarna är en ideell organisation för företagare som arbetar för att förbättra företagandets 

villkor grundad på fri konkurrens, äganderätt, näringsfrihet samt etiskt förhållningssätt och 

socialt ansvar. 

 

Företagarna tydliggör sambandet mellan väl fungerande företag och välfärd samt de ägarledda 

företagens betydelse för Sveriges ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.  

 

Företagarna erbjuder företagare stöd för att utvecklas och bli framgångsrika. 

 

Företagarna är partipolitiskt neutrala och bedrivs demokratiskt utifrån medlemmarnas 

intressen. 

 

 

1.3 Medlemskap 

En fysisk person kan bli medlem i Företagarna. Medlemskap förutsätter att medlemmen följer 

de stadgar och regler som gäller för medlemskap. 

 

Att vara medlem i Företagarna innebär medlemskap i såväl lokalföreningen som i den nationella 

föreningen. 

Uteslutning av en medlem ur Företagarna beslutas av lokalföreningsstyrelsen. Medlemmen är 

därefter inte längre med i Företagarna. Se vidare i Normalstadgar för lokalföreningar. 

 

1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening 

 

Anslutning av en ny lokalförening i Företagarna förutsätter beslut av riksstyrelsen med 2/3 

majoritet.  

 

En ansluten lokalförening kan uteslutas ur Företagarna om lokalföreningen: 

 bryter mot de beslut som är tagna av kongressen och årsmötet 

 bryter mot Företagarnas eller lokalföreningens stadgar  
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 bryter mot andra beslutade policys, regler och riktlinjer  

 på annat sätt skadar Företagarna 

 

Uteslutning av en lokalförening ur Företagarna ska beslutas med 2/3 majoritet av riksstyrelsen.  

 

1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund 

 

Ett branschförbund ansluts till Företagarna genom avtal med Företagarna Sverige Service AB. 

Genom avtalet erhåller branschförbundet inflytande. En ansökan om anslutning ska vara 

skriftlig och ställas till riksstyrelsen. Anslutning av ett branschförbund till Företagarna 

förutsätter beslut av riksstyrelsen med 2/3 majoritet. 

 

Ett anslutet branschförbund kan uteslutas ur Företagarna om branschförbundet motarbetar 

Företagarnas ändamål, bryter mot det ingångna avtalet eller på annat sätt skadar Företagarna.  

 

Uteslutning ur Företagarna ska beslutas med 2/3 majoritet av riksstyrelsen. 

 

 

1.6 Normalstadgar för ansluten lokalförening 

 

Normalstadgar för lokalföreningar beslutas och ändras av kongressen. Normalstadgarna ska 

antas vid årsmöte eller extra medlemsmöte i lokalföreningen med enkel majoritet. 

 

 

1.7 Valbar till förtroendeuppdrag 

 

Medlemmar är valbara till förtroendeuppdrag. 

 

Medarbetare som är anställda inom Företagarna är inte valbara.  

 

1.8 Avgifter 

 

Medlemmar ska betala en medlemsavgift till Företagarna. Medlemsavgiften beslutas av 

kongressen.   

 

Medlemmar som leder eller till någon del äger företag ska teckna serviceabonnemang med 

Företagarna Sverige Service AB. Serviceabonnemangets närmare innebörd beslutas av 

riksstyrelsen. 

 

Lokalföreningar har rätt att utöver ovanstående medlemsavgift ta ut en extra avgift som beslutas 

på lokalföreningens årsmöte. 

 

1.9 Räkenskaper och revision 

 

102



 
 

  

Sida 5 av 14 

 

Företagarnas räkenskapsår är kalenderår. 

 

Räkenskaper ska lämnas till revisorerna senast den 1 mars påföljande år. 

 

Revisorerna ska enligt god revisionssed granska räkenskaperna, årsredovisningen och 

riksstyrelsens förvaltning. Revisionsberättelsen ska vara riksstyrelsen tillhanda senast den 1 

april.  

 

Företagarna ska utse en auktoriserad revisor, samt minst en, högst två, lekmannarevisor-/er. 

Vid val av endast en lekmannarevisor ska även en suppleant utses.  

 

1.10 Stadgeändringar 

 

Ändring av dessa stadgar beslutas av kongressen med 2/3 majoritet.  

 

1.11 Upplösning av organisationen Företagarna (denna punkt gäller inte 

förrän efter två kongressbeslut) 

 

Beslut om upplösning av den nationella föreningen Företagarna och därmed organisationen 

Företagarna beslutas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande kongresser med minst sex 

månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie.  

 

Vid upplösning av Företagarna ska skulderna betalas och resterande tillgångar gå till 

verksamhet som är förenlig med Företagarnas ändamål. Hur tillgångarna ska fördelas ska 

framgå av beslutet om upplösning.  

 

§ 19  Upplösning av den nationella föreningen Företagarna och 

organisationen Företagarna (gäller tills kongressen beslutat 

annat) 

 

Beslut om upplösning av den nationella föreningen Företagarna och därmed organisationen 

Företagarna eller om ändring av denna punkt ska för att äga giltighet fattas med 2/3 majoritet 

vid två (2) på varandra följande kongresser med minst sex (6) månaders mellanrum varav den 

ena ska vara ordinarie. I händelse av Företagarnas upplösning ska, efter det att skulderna 

betalats, av tillgångarna bildas en fond med uppgift att främja enskild företagsamhet. 

 

1.12 Tvister 

 

Om en tvist uppstår om tolkningar av dessa stadgar mellan nationella föreningen, en medlem 

eller en lokalförening ska tvisten avgöras av allmän domstol.  

Företagarna har rätt att vid domstol utkräva förfallna avgifter. 
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2. Högsta beslutande organ 

2.1 Kongress och årsmöte  

 

Ordinarie kongress hålls vartannat år och mellanliggande år hålls årsmöte. Kongress och 

årsmöte ska hållas före den 15 juni på tid och plats som riksstyrelsen bestämmer.  

 

Årsmöte och extra kongress kan ske genom fysiskt möte eller i digital form.  

 

2.2 Kallelse och handlingar till kongress och årsmöte 

 

Riksstyrelsen ska kalla lokalföreningar, branschförbund, revisorer och valberedning till 

ordinarie kongress och årsmöte i Företagarna senast sex månader före kongress respektive 

årsmöte per e-post eller brev. Medlemmar i lokalföreningarna kallas genom information i 

Företagarnas officiella informationskanal/-er. 

 

Förslag till dagordning och tillhörande handlingar skickas med e-post eller brev till 

lokalföreningarna, branschförbunden och anmälda ombud och ersättare senast fyra veckor före 

kongressen respektive årsmötet.  

 

2.3 Extra kongress och kallelse till extra kongress 

 

Extra kongress kan hållas om riksstyrelsen anser att det behövs eller minst 1/3 av antalet 

lokalföreningar eller revisorerna i Företagarna begär det för ett särskilt ändamål.  

 

Kallelse till extra kongress sker skriftligen med e-post eller brev senast fyra veckor innan mötet 

till lokalföreningarna och branschförbunden. Inbjudan till extra kongress får ske med kortare 

kallelsetid, dock senast en vecka i förväg, om det ärende som ska behandlas kräver en särskilt 

skyndsam behandling. I kallelsen ska anges vilka ärenden som ska behandlas på den extra 

kongressen. Förslag till dagordning och tillhörande handlingar för extra kongress skickas med e-

post eller brev till lokalföreningarna, branschförbunden och de anmälda ombuden och ersättare 

senast en vecka före den extra kongressen. 

 

2.4 Motioner och riksstyrelsens ärenden till kongressen 

 

Medlemmar i Företagarna kan skriva motioner till ordinarie kongress. Motionerna ska ha 

kommit in till riksstyrelsen senast nio veckor före kongressen enligt instruktion i kallelsen. 

 

Riksstyrelsens ärenden och motionerna till kongressen ska bifogas handlingarna.   

 

2.5 Ombud vid kongress 

 

Dessa har rätt att delta och rösta på kongressen: 
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 ledamöterna i riksstyrelsen (ledamöter av riksstyrelsen har dock inte rösträtt i beslut om 

ansvarsfrihet eller vid val av revisorer) 

 lokalföreningarnas och branschförbundens valda kongressombud 

 

Samtliga ombud ska vara medlemmar i Företagarna vid kongressens genomförande. 

 

Varje lokalförening har rätt att utse ett ombud. Därutöver har varje lokalförening rätt att utse ett 

ombud för varje 400-tal medlemmar i den lokala föreningen vid närmast föregående årsskifte.  

 

Varje branschförbund har rätt att utse ett ombud, som också är medlem i Företagarna.  

 

Riksstyrelsen ska senast en månad efter räkenskapsårets slut meddela lokalföreningarna hur 

många ombud de får utse till kommande kongress.  

 

Anmälan  

Lokalföreningen respektive branschförbundet ska anmäla ombudet och dess ersättare enligt 

instruktionerna i kallelsen senast två månader innan ordinarie kongress äger rum. Till extra 

kongress ska anmälan göras så snart som möjligt sedan kallelse gjorts, dock senast innan 

kongressen öppnas.  

 

Uppdraget att vara ombud och ersättare vid kongress är personligt och ombudet respektive 

ersättaren får inte representeras av någon annan genom fullmakt. 

 

2.6 Ombud vid årsmöte 

 

Dessa har rätt att delta och rösta på årsmötet: 

 tre ombud för riksstyrelsen (ledamöter av riksstyrelsen har dock inte rösträtt i beslut om 

ansvarsfrihet eller vid val av revisorer) 

 ett ombud för varje lokalförening 

 ett ombud utsett av branschförbunden gemensamt 

 

Samtliga ombud ska vara medlemmar i Företagarna vid årsmötets genomförande. 

 

Anmälan 

Lokalföreningen respektive branschförbundet ska anmäla ombudet och dess ersättare enligt 

instruktioner i kallelsen senast två månader innan ordinarie årsmöte äger rum.  

 

Uppdraget att vara ombud och ersättare vid årsmöte är personligt och ombudet respektive 

ersättaren får inte representeras av någon annan genom fullmakt. 

 

2.7 Närvaro- och yttranderätt vid kongress och årsmöte 

 

Medlemmar har rätt att närvara vid kongress och årsmöte utan yttranderätt. Medlem har dock 

rätt att yttra sig om dess egen motion behandlas. Medlem som önskar närvara vid kongress eller 

årsmöte ska anmäla detta senast en månad i förväg enligt instruktionerna i kallelsen. 
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Medarbetare anställda i organisationen Företagarna har rätt att närvara vid kongress och 

årsmöte och har rätt att yttra sig i sakfrågor.  

 

2.8 Omröstning 

 

Enkel majoritet gäller för beslut på kongressen och årsmötet, med undantag för vad som anges i 

punkt 1.10 och 1.11 gällande stadgeändringar och upplösning. Vid lika röstetal avgör lotten.  

 

2.9 Ärenden vid ordinarie kongress och årsmöte 

 

Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma: 

 

1. Kongressens öppnande 

2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

5. Val av två rösträknare och redaktionskommitté  

6. Fråga om kongressen utlysts enligt stadgarna 

7. Godkännande av dagordning 

8. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningens verksamhetsberättelse 

9. Presentation av revisorernas berättelser 

10. Presentation av resultat- och balansräkning 

11. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat 

12. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöter i riksstyrelsen  

13. Behandling av och beslut om riksstyrelsens ärenden till kongressen 

14. Behandling av och beslut om inkomna motioner 

15. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningen Företagarnas verksamhetsplan 

16. Beslut om ramar och riktlinjer för Företagarnas företagarpolitiska arbete  

17. Beslut om medlemsavgift  

18. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande och ledamöter i 

riksstyrelsen  

19. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen 

för det nationella servicebolaget 

20. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande, ledamöter 

och suppleanter i styrelsen för regionala servicebolag 

21. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande, ledamöter 

och suppleanter i styrelsen för lokalföreningar 

22. Beslut om av arvode och ersättning till ledamöter i valberedning och till förtroendevalda 

revisorer  

23. Val av den nationella föreningen Företagarnas ordförande 

24. Val av den nationella föreningen Företagarnas förste vice ordförande 

25. Val av den nationella föreningen Företagarnas andre vice ordförande 

26. Beslut om antalet ledamöter i den nationella föreningens styrelse 

27. Val av ledamöter till riksstyrelsen  

28. Val av en auktoriserad revisor, samt minst en, högst två, lekmannarevisor-/er. Vid val av 

endast en lekmannarevisor ska även en suppleant utses.  

106



 
 

  

Sida 9 av 14 

 

29. Val av ledamöter till valberedning och sammankallande i valberedningen 

30. Annat ärende som ankommer på kongressen enligt lag eller stadgarna 

31. Övriga ärenden som riksstyrelsen eller ombud väckt vid kongressen och som kongressen 

med 2/3 majoritet beslutat kan behandlas vid kongressen 

32. Kongressens avslutande  

 

Vid årsmöte ska endast följande ärenden förekomma: 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet  

5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna 

6. Godkännande av dagordning 

7. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningens verksamhetsberättelse 

8. Presentation av revisorernas berättelser 

9. Presentation av resultat- och balansräkning  

10. Beslut om resultat- och balansräkning samt om uppkommet resultat  

11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för riksstyrelsen  

12. Behandling av och beslut om riksstyrelsens rapporter till årsmötet 

13. Riksstyrelsen presenterar den nationella föreningen Företagarnas verksamhetsplan  

14. Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna  

15. Fyllnadsval vid behov 

16. Årsmötets avslutande 

 

2.10 Protokoll 

 

I kongressens och årsmötets protokoll ska det framgå beslut, yrkanden och, där votering 

begärts, även röstsiffror. Protokollet ska finnas tillgängligt för medlemmarna.  

 

Besluten som fattats på kongressen respektive årsmötet träder i kraft när protokollet är justerat, 

om inte mötet beslutade annat. Beslut som gäller val av riksstyrelse, revisorer och valberedning 

träder i kraft omedelbart efter avslutad kongress.  

3. Riksstyrelse 

3.1 Sammansättning 

 

Företagarna företräds av dess riksstyrelse och har sitt säte i Stockholm.  

 

Riksstyrelsen väljs till och med nästa kongress. Den ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter, 

minst 9 och högst 13 personer. Riksstyrelsen utgörs av ordförande, förste och andre vice 

ordförande och högst ytterligare 10 ledamöter. Branschförbunden har rätt till två ledamöter. 

Branschförbunden ska, i samverkan med riksstyrelsens valberedning, gemensamt föreslå 

branschförbundens representant-/er till riksstyrelsen. 
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Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit aktiva företagare eller företagsledare 

med stark förankring i näringslivet. Majoriteten av ledamöterna ska vara företagare.  

 

Riksstyrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.  

 

3.2 Uppdrag 

 

Riksstyrelsen är Företagarnas högsta beslutande organ mellan kongress och årsmöte. 

Riksstyrelsen ansvarar för att utveckla Företagarnas organisation och verksamhet mellan 

kongressperioderna.  

 

3.3 Riksstyrelsens valberedning 

 

Valberedningen för Företagarnas riksstyrelse ska bestå av högst nio ledamöter. Valberedningen 

utses av kongressen som även utser sammankallande bland valberedningens ledamöter. 

Valberedningens ledamöter väljs till och med nästa kongress. Vid nyval ska om möjligt max två 

tredjedelar väljas av kontinuitetsskäl. 

 

 

3.4 Valberedningens uppdrag 

 

Valberedningens uppdrag är att till kongressen enligt arbetsordningen föreslå riksstyrelsens 

ledamöter, enligt vad som står i punkt 3.1, samt föreslå revisorer och mötesfunktionärer till 

kongressen samt till årsmötet.  
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Normalstadgar för lokalföreningar 

1. Inledning 

 

Företagarna är uppbyggd av medlemmar och lokalföreningar samt av branschförbund. 

Företagarna är organiserade genom den ideella nationella föreningen Företagarna (nedan kallad 

Företagarna) och de ideella lokala föreningarna (nedan kallad lokalföreningarna.)  

Beslutande organ i Företagarna är kongress, årsmöte och riksstyrelse. Beslutande organ i 

lokalföreningen är årsmöte och styrelse.  

 

2. Ändamål 

 

Lokalföreningen är en ideell företagarpolitisk förening inom Företagarna.  

 

Lokalföreningen ska inom sitt geografiska verksamhetsområde verka för Företagarnas ändamål 

såsom de anges i punkt 1.2 i Företagarnas stadgar. 

 

Föreningens firma är Företagarna Ort/Geografiskt område. Undantag från detta ska godkännas 

av riksstyrelsen.  

 

3. Anslutning och uteslutning av medlemmar 

 

En fysisk person som leder eller till någon del äger företag kan bli medlem. En sådan medlem 

ska också betala serviceavgift för sitt företag till Företagarna. En person som inte leder, eller till 

någon del äger företag, kan bli medlem utan att betala serviceavgift. Medlemskap förutsätter att 

medlemmen följer de stadgar och regler som gäller för medlemskap. 

 

En medlem kan uteslutas ur Företagarna om denne:  

 bryter mot de beslut som är tagna av kongressen och årsmötet 

 bryter mot Företagarnas eller lokalföreningens stadgar  

 bryter mot andra regler och riktlinjer som medlemmen omfattas av 

 på annat sätt skadar Företagarna 

 

Riksstyrelsen tolkar på uppdrag av den lokala föreningen innebörden av ovanstående.  

 

Uteslutning av en medlem ur Företagarna ska beslutas med 2/3 majoritet av 

lokalföreningsstyrelsen. Medlemmen är därefter inte längre med i Företagarna. Beslut om 

uteslutning kan överklagas av den uteslutne till riksstyrelsen inom 30 dagar från det att den 

uteslutne fick del av beslutet.  

 

4. Årsmöte och extra medlemsmöte  

 

Årsmöte ska hållas före den 15 mars. 
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Årsmöte och extra medlemsmöte kan ske genom fysiskt möte eller i digital form.  

 

Extra medlemsmöte kan hållas om styrelsen anser att det behövs eller då minst 1/3 av antalet 

medlemmar eller revisor i föreningen skriftligen begär det för ett särskilt ändamål. Extra 

medlemsmöte får inte avgöra andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 

 

Styrelsen kallar medlemmarna till årsmöte och extra medlemsmöte skriftligen senast två veckor 

före mötet med antingen e-post eller brev. Kallelsen ska innehålla förslag på dagordning enligt 

punkt 6 nedan och samtliga årsmöteshandlingar ska bifogas, alternativt göras tillgängliga för 

medlemmarna på annat sätt som framgår av kallelsen. 

 

Vid årsmöte och extra medlemsmöte har varje närvarande medlem i lokalföreningen en röst. 

Medlem får inte representeras av någon annan genom fullmakt. 

 

5. Motioner 

 

Medlem har rätt att väcka motion till årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra 

veckor före årsmötet.  

 

6. Ärenden vid årsmöte 

 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesordförande och sekreterare 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet  

5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna 

6. Godkännande av dagordning 

7. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 

8. Presentation av revisorernas berättelse 

9. Presentation av resultat- och balansräkning 

10. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat 

11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

12. Behandling av och beslut om motioner 

13. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden  

14. Presentation av styrelsens verksamhetsplan 

15. Beslut om nästa års avgift/-er för medlemmar* 

16. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen 

17. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande 

18. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras 

mandattid 

19. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

20. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå av 

protokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade  
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21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid 

22. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen 

23. Val av ombud och ersättare till kongress och årsmöte i den nationella föreningen 

24. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget eller till Företagarna 

Föreningsbolag AB  

25. Annat ärende som ankommer på årsmötet 

26. Årsmötets avslutande 

 

*Lokalföreningar har rätt att utöver av kongressen beslutad medlemsavgift ta ut en extra avgift. 

Denna avgift beslutas på årsmötet i lokalföreningen, punkt 15 ovan.  

 

7. Styrelse 

 

Föreningens styrelse har sitt säte i (Ort). 

 

Styrelsen består av ordförande, eventuellt vice ordförande och det antal ledamöter och 

eventuellt suppleanter som årsmötet beslutar, vilket ska vara sammanlagt minst tre ledamöter. 

Styrelsen ska om möjligt bestå av ett ojämnt antal ledamöter. En majoritet av ledamöterna i 

styrelsen ska vara företagare. 

 

Ordförande och vice ordförande väljs till och med nästa årsmöte. Övriga ledamöter väljs för 

motsvarande tid eller för tiden fram till dess det andra årsmötet efter valet har hållits.  

 

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller suppleanter är 

närvarande. 

 

 

8. Valberedning 

 

Föreningen ska ha en valberedning. Antal ledamöter i valberedningen ska vara minst två och 

deras mandattid beslutas av årsmötet. Valberedningen väljs av årsmötet som också utser 

sammankallande bland valberedningens ledamöter.  

 

9.  Valbar till förtroendeuppdrag 

 

Medlemmar är valbara till förtroendeuppdrag. 

 

Medarbetare som är anställda inom Företagarna är inte valbara.  

 

10. Verksamhetsplan och protokoll 

 

Lokalföreningens verksamhetsplan och protokoll från årsmöte och extra medlemsmöte ska 

skickas till regionkontoret.  
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11. Räkenskaper och revision 

 

Minst en revisor med minst en suppleant väljs för ett år. Det ska framgå av protokollet om 

revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade. 

 

Lokalföreningens räkenskapsår är kalenderår och föreningens räkenskaper ska lämnas till 

revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna ska senast två veckor före årsmöte ha 

granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avgivit sin revisionsberättelse till 

styrelsen. 

 

12. Stadgeändringar 

 

Ändring av dessa stadgar som beslutats av kongressen ska, för att föras in i lokalföreningens 

stadgar, antas vid årsmöte eller extra medlemsmöte i lokalföreningen med enkel majoritet. 

 

För att lokalföreningen ska kunna ändra dessa stadgar utan kongressbeslut förutsätts att 

ändringen först godkänns av riksstyrelsen och därefter beslutas av lokalföreningen på två på 

varandra följande medlemsmöten, varav den ena ska vara årsmöte.  

 

Lokalföreningarnas stadgar får inte innehålla bestämmelser som strider mot Normalstadgarna 

för lokalföreningar. 

 

 

13. Utträde eller upplösning 

 

För beslut om den lokala föreningens utträde ur den nationella föreningen eller upplösning 

krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum 

varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. 

 

Upplöses lokalföreningen ska skulderna betalas och resterande överlämnas till den nationella 

föreningen för att användas till verksamhet som är förenlig med Företagarnas ändamål inom 

lokalföreningens geografiska verksamhetsområde. 

 

14. Tvister 

 

Om en tvist uppstår om tolkningar av dessa stadgar mellan nationella föreningen, en medlem 

eller en lokalförening, ska tvisten avgöras av allmän domstol.  
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       Postadress 106 67 Stockholm | Rådmansgatan 40 | Telefon 08-406 17 00 | E-post info@foretagarna.se | www.foretagarna.se 

 

      

 

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att fastställa beslutet om att ersätta §19 i Företagarnas gamla stadgar med punkt 1.11 i de av 
kongressen 2016 års beslutade stadgar, 
 

att anta förslagen till justeringar av stadgarna enligt förslagen nedan, 

att ändringarna träder i kraft vid fattat beslut och justeras omedelbart samt 

att till protokollet notera att beslutet tagits med 2/3 majoritet. 

 

Kongressen 2016 beslutade med 2/3 dels majoritet att anta nya stadgar för nationella föreningen 

Företagarna samt nya normalstadgar för lokalföreningarna. Dock återstår att fatta beslut om §19 i 

Företagarnas gamla stadgar, d.v.s. de som gällde fram till kongressen 2016. Förändring i §19 kräver 

2/3 dels majoritet vid två på varandra följande kongresser med minst sex månaders mellanrum. 

Efter omarbetningen av stadgarna vid kongressen 2016 har det uppdagats några skrivningar som är 

opraktiska. Därför föreslås även några mindre justeringar av stadgarna, för att rätta till dessa.  

 

Utdrag ur Företagarnas stadgar, beslutade av kongressen 2016 (stadgarna är bifogade) 

1.11 Upplösning av organisationen Företagarna (denna punkt gäller inte förrän 

efter två kongressbeslut) 

 

Beslut om upplösning av den nationella föreningen Företagarna och därmed organisationen 

Företagarna beslutas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande kongresser med minst sex 

månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie.  
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Vid upplösning av Företagarna ska skulderna betalas och resterande tillgångar gå till verksamhet som 

är förenlig med Företagarnas ändamål. Hur tillgångarna ska fördelas ska framgå av beslutet om 

upplösning.  

 

§ 19  Upplösning av den nationella föreningen Företagarna och 
organisationen Företagarna (gäller tills kongressen beslutat annat) 
 

Beslut om upplösning av den nationella föreningen Företagarna och därmed organisationen 

Företagarna eller om ändring av denna punkt ska för att äga giltighet fattas med 2/3 majoritet vid två 

(2) på varandra följande kongresser med minst sex (6) månaders mellanrum varav den ena ska vara 

ordinarie. I händelse av Företagarnas upplösning ska, efter det att skulderna betalats, av tillgångarna 

bildas en fond med uppgift att främja enskild företagsamhet. 

 

 

Stadgar för nationella föreningen Företagarna 

2.9 Ärenden vid ordinarie kongress och årsmöte (sid 8) 

 
Förslag till ändringar är: 
 
att  ändra ordningsföljden i dagordningen, där punkt 9. Presentation av revisorernas berättelser, 

läggs efter nuvarande punkt 10.  
 
att  ändra lydelsen i punkt 12. till Beslut om ansvarsfrihet för ledamöter i riksstyrelsen. I stället 

för Beslut om beviljande av ansvarsfrihet…. 

 

 

Normalstadgar för föreningar 

 
6. Ärenden vid årsmöte (sid 12) 
 
Förslag till ändringar är: 
 
att  ändra ordningsföljden i dagordningen, där punkt 8. Presentation av revisorernas berättelse, 

läggs efter nuvarande punkt 9.  
 
att  ändra lydelsen i punkt 11. till Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. I stället för 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet… 
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       Postadress 106 67 Stockholm | Rådmansgatan 40 | Telefon 08-406 17 00 | E-post info@foretagarna.se | www.foretagarna.se 

 

      

 

 
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta  
 
att  anta förslaget om tillägg avseende Principer vid betalning i Regler för medlemskap. 

 
 

Dokumentet Regler för medlemskap uppdaterades senast av kongressen 2016. 
Efter önskemål från medlemmar har vi nu möjlighet att införa möjlighet till delbetalning av medlems 
– och serviceavgiften. För att säkerställa att stadgarna följs behöver nedanstående kompletteringar 
göras i Regler för medlemskap. Därefter införs möjlighet till delbetalning senast i augusti 2018. 
 

Principer vid betalning 
Huvudprincipen är att medlems- och serviceavgift betalas årligen. Den medlem som väljer 
delbetalning måste för att få representera sin lokala förening på våra nationella årsmöten och 
kongresser måste medlems- och serviceavgift för hela året vara erlagd. Samma regler gäller för att få 
ha rösträtt på sin förenings årsmöte. När man har varit medlem i ett år och fortsätter med delbetalning 
räknas man som medlem tills den dag man utträder och kan därmed också vara ombud.  
 
I föreningar med eventuella extraavgifter så fördelas den på lika antal delar som huvudavgiften.  
Vissa förmåner kräver att full medlemsavgift- och serviceavgift är erlagd. Bedömning görs från fall till 
fall.  
 
Möjligheten att delbetala marknadsförs inte externt, utan ska ses som en möjlighet för Företagarna att 
erbjuda en medlem stanna kvar trots eventuell utmanande ekonomisk situation. Även potentiell 
medlem som har en utmanande ekonomisk situation kan erbjudas delbetalning. 
Delbetalningen kan delas upp i fyra delar och kan göras kvartalsvis. Fakturaavgift motsvarande 
kostnader för att skicka ut extra fakturor kommer läggas till.  
 
Tillägget ”Principer vid betalning” föreslås läggas in i Regler för medlemskap mellan styckena 
”Kampanjer” och ”Föreningars extraavgifter 
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Medlemskap 

Att vara medlem i Företagarna innebär medlemskap i såväl den lokala föreningen som i den nationella 
föreningen. Enligt Företagarnas stadgar (nedan kallade stadgarna) är det företagaren/personen som är 
medlem.  
 
Enligt § 3 första stycket i nuvarande stadgar, ska en person som leder eller till någon del äger företag, 
teckna medlemskap med serviceabonnemang, vilket också är en förutsättning för tillgång till 
Företagarnas serviceutbud. Läs mer om serviceabonnemang nedan. 
 
En person som inte leder eller till någon del äger företag tecknar enbart medlemskap. 
 
Lokal förening 
Om inte annat anges ansluts medlem till den lokala förening som företagaren/personen har sin 
postadress kopplad till. 
  
Medlem som t.ex. har verksamhet på mer än en ort eller bor på annan ort än deras företag finns kan 
teckna medlemskap i flera lokala föreningar.  
 
Kompanjoner och familjemedlemmar 
Kompanjoner och familjemedlemmar till en medlem med serviceabonnemang tecknar enbart 
medlemskap, men ska vara knuten till företagets serviceabonnemang i Företagarnas medlemsregister. 
Kompanjonmedlemskapet är en förutsättning för att kompanjoner och familjemedlemmar ska kunna 
ta del av de medlemsförmåner som riktar sig till personer. Flera personer kan vara kopplade till 
samma företag och samma serviceabonnemang.  
 
Vilande företag och företag med mycket liten verksamhet  
Fysiska personer som endast har anknytning till företag som är vilande eller har mycket liten 
omsättning kan anslutas med enbart medlemskap, utan tillgång till Företagarnas serviceutbud. Om 
omsättningen i företaget överstiger två prisbasbelopp vid ingången av året före avgiftsåret uppkommer 
en skyldighet att teckna serviceabonnemang. 
 
 

Serviceabonnemang 

En person som leder eller till någon del äger företag, tecknar medlemskap med serviceabonnemang. 
Uttrycket till någon del äger företag innebär att en person genom ägandet har ett inflytande i företaget 
och därför kan påverka beslut om serviceabonnemang. Detta gäller oavsett om företaget är noterat 
eller onoterat. 
 
En medlem som äger eller leder flera företag måste teckna serviceabonnemang för minst ett av 
företagen.  
 
För att en medlem, ett företag, arbetsställe eller resultatenhet ska kunna ta del av Företagarnas 
serviceutbud, som t.ex. medlemsförmåner krävs ett serviceabonnemang för verksamheten.  
 
Medlem som säger upp sitt serviceabonnemang, men vill ha kvar sin personliga försäkringslösning via 
Företagarna kan behålla den genom ett fortsatt medlemskap.  
 
Ett företag som har flera delägare behöver endast teckna ett serviceabonnemang för företaget.  
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Anställd chef på arbetsställe eller resultatenhet  
Person som är anställd chef på ett arbetsställe eller en resultatenhet ska för arbetsstället eller 
resultatenheten teckna ett serviceabonnemang om det är arbetsstället eller resultatenheten som 
betalar medlemsavgiften. Exempel på arbetsställe och resultatenhet är bankkontor, försäkringsbolags 
kontor, revisionsbyrås kontor, mäklarfirmors kontor m.fl. För chefen tecknas ett medlemskap.  
 
Serviceavgiften beslutas av Företagarnas riksstyrelse. 
 
 

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften beslutas av Företagarnas kongress. De lokala föreningarna ska på sina årsmöten 
fastställa medlemsavgift enligt beslut på kongressen. 
 
Kongressens beslut avser både medlemsavgift till de lokala föreningarna och till Företagarnas ideella 
nationella förening.  
 
Föreningarnas nationella servicebolag administrerar och debiterar samtliga medlems- och 
serviceavgifter. 
 
 
Medlemskap med reducerad medlemsavgift 
 
I medlemskapen för heders- och studerandemedlemmar ingår våra digitala nyhetsbrev och 
inbjudningar till de lokala föreningarnas aktiviteter/event samt relevanta nationella aktiviteter/event. 
Dessa medlemmar kan ej utses till ombud på årsmöte och kongress. 
 
Hedersmedlem 
Medlem, som varit medlem 15 år i följd och som inte leder företag eller är chef på ett arbetsställe eller 
en resultatenhet kallas hedersmedlem. Denne betalar en symbolisk medlemsavgift på 100 kronor från 
och med det år under vilket medlemmen fyller 66 år. Medlemsavgiften går till den lokala föreningen. 
Medlem som uppfyller kriterierna ansvarar själv för att ansöka om att bli Hedersmedlem. 
 
En hedersmedlem som önskar Företagarnas tidning betalar en reducerad avgift för prenumeration på 
200 kronor per år (ordinarie pris ca 450 kr). 
 
Studerandemedlem  
Studerande i gymnasieskolan som arbetar med UF-företag eller motsvarande, studerande vid högskola 
samt unga under 35 år som är intresserade av entreprenörskap, kan erbjudas bli studerandemedlem. 
Tidningen Företagaren ingår i medlemskapet. 
 
Medlemsavgiften för studerandemedlemskapet är 200 kronor. 100 kronor av medlemsavgiften går till 
den lokala föreningen och 100 kronor till nationella föreningen. 
 
Inga extra medlems- och/eller serviceavgifter debiteras medlemsformer med reducerad medlems- och 
serviceavgift. 
 
Studerandemedlemskapet får endast tecknas av ovan nämnda personer förutsatt att de inte leder eller 
till någon del äger företag. 
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Kampanjer 
 
Riksstyrelsen kan besluta om eventuella kampanjer med reducerad serviceavgift. I dessa fall debiteras 
inga av de lokala föreningarna beslutade extra medlems- och serviceavgifter. Lokalförening äger rätten 
att avstå medverkan i kampanjer genom att meddela riksstyrelsen. Planerade kampanjer ska meddelas 
lokalföreningarna i förväg. 
 
 
 
Föreningars extraavgifter  
 
De lokala föreningarna har rätt att på sina ordinarie årsmöten besluta att debitera en extra medlems- 
och/eller serviceavgift i syfte att kunna bedriva en av medlemmarna önskad omfattning av 
föreningsverksamhet. Eventuella extra kostnader för att administrera dessa extra avgifter debiteras 
aktuell lokal förening.  
 
 
Medlemsformer 
 
Aktuella medlemsformer och kampanjer presenteras på Företagarnas webbplats, www.foretagarna.se 
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2018-03-14  
Motion 1 

Borttagande av medlemsavgift för studerande  

Motionär: Frank Hallberg, Borås  

Sammanfattning 

Många föreningar inom Företagarna stöttar Ung Företagsamhet på olika sätt . Företagarna 
Borås  i samarbete med de flesta föreningar i Sjuhärad och Alingsås ser detta som ett bra sätt att 
marknadsföra Företagarna för framtida medlemskap.  Dock är intresset minimalt från 
studenterna att betala 200:-/år för detta medlemskap.  Ett argument för detta är att de får 
tidningen Företagaren via posten och detta är en kostnad.  En student läser inte en fysisk 
tidning utan denna måste komma digitalt. Genom att göra medlemskap för studenter 
kostnadsfritt så förenklar det de lokala föreningarnas arbete i samverkan med Ung 
Företagsamhet och det ges möjlighet att bjuda in dessa studenter till våra olika aktiviteter. 
 

Yrkande  

Medlemsavgiften för studenter sätts till 0:-/år  

Riksstyrelsens yttrande 

 

Motionären lyfter en strategisk fråga för Företagarna. Studenter som är minst 18 år och planerar 
att starta företag eller är intresserade av entreprenörskap i allmänhet ska ha möjligheten att 
vara medlemmar i Företagarna. Av denna anledning erbjuds, precis som motionären skriver, ett 
medlemskap särskilt anpassat för målgruppen. Avgiften för medlemskapet är kraftigt reducerat 
och innebär att man enbart betalar 200 kronor per år. Som studentmedlem får man ta del av 
tidningen Företagaren, nyhetsmejl och erbjuds möjlighet att delta på nätverksträffar och event. 
Avgiften är dels viktig för att finansiera utskicket av tidningen men allra viktigast utifrån att vi 
vill att studenten tar ett aktivitet beslut om man vill vara medlem eller inte. Om studenter får 
möjligheten att skriva in sig utan någon avgift minskar sannolikheten att det tas ett medvetet 
beslut om medlemskap. Önskar medlemmen avstå från tidningen Företagaren kan man avsäga 
sig denna.  Om en student eller annan person vill ta del av tidningen utan att betala ett 
medlemskap finns denna möjlighet redan idag. På foretagarna.se/foretagaren/ kan man hitta 
guider och artiklar från tidningen. Vill man även ha inbjudningar till event och ta del av vad som 
är akutellt finns möjligheten att prenumerera på Företagarnas nyhetsmejl så som kunskapsmejl, 
politik i veckan och/eller unga nätverkets nyhetsmejl. 
 
Riksstyrelsen föreslås föreslå kongressen besluta 
 
att avslå motionen 
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2018-03-21  
Motion 2 

Överinformation som vi anser att det är från regionkontoret och företagarna 
centralt – bör ses över!!  

Motionär: Amanda Thunberg, Nacka Värmdö  

Sammanfattning 

Detta innebär att - som vi har förstått det - många inte läser den information som kommer ut. 
Varken från oss lokalt, regionalt eller centralt. Man missförstår vem det gäller och vem det 
kommer ifrån.  Detta anser vi är ett problem!!  Man bör se över detta och noggrannare rannsaka 
vad som ska skickas ut och vad man ska söka själv. Och framförallt hur ofta och på vilket sätt 
man gör utskicken. Vem är eg. avsändaren och vad är syftet med utskicket?  Vi kommer själva 
att se över detta vad gäller vår kommunikation med våra medlemmar i Nacka Värmdö och vill 
att ni gör detsamma. Det får inte vara så att er information ”uppifrån” skapar ett negativt filter 
som gör att vi inte får ut informationen om våra aktiviteter lokalt.  Man bör även se över 
informationen till oss i styrelsen – ibland kan det komma flera mail i veckan!  Det riskerar att bli 
samma sak för oss i styrelsen, dvs att vi inte mäktar med att läsa alla mail, det skapar en ”jag gör 
det senare mentalitet” – när man sedan ska göra det så frågar man sig, hur många mail har jag 
missat?  Ja ni förstår, man kan missa viktigt information. 
 

Yrkande  

Kan man förslagsvis inte ha ambitionen att samla ihop all er informationen till ett utskick i 
månaden med rubriker korta meningar och länkar? Viktigast först. Då blir det också lättare att 
ta upp allt på vårt nästa styrelsemöte och vi missar inget. :-)  

Riksstyrelsens yttrande 

 

Motionären lyfter, ett för Företagarna mycket viktigt område. Ett omfattande arbete är redan 
påbörjat i denna fråga. Arbetet innebär att vi ser över den totala medlemskommunikationen. 
Detta inkluderar hur (kanal), vad (innehåll) och till vem (målgrupp och segmentering) vi 
kommunicerar. 
 
Fördjupad bakgrund 
Den senaste medlemsundersökningen visar att nyhetsmejl hamnar som nummer fyra av det 
medlemmarna tar del av i medlemskapet. Före nyhetsmejl kommer Företagaren, försäkringar 
och rabatter. Enligt vår medlemsenkät föredrar medlemmarna att vi kommunicerar genom 
epost framför all annan kommunikation (76%). Därefter kommer fysiska träffar (48%), 
tidningen Företagaren (40%) och webben (23%). Vi vet att det man säger inte alltid 
sammanfaller med det man de fakto utför. Öppningsfrekvensen på våra välkomstmejl (cirka 
60%) och nyhetsmejl (cirka 30%) är dock förhållandevis höga i relation till andra 
organisationer.    
 
Samtidigt som medlemmarna både säger att de tar del av medlemskommunikationen och gör 
det till förhållandevis stor del (enligt öppningsfrekvens) samt önskar att vi kommunicerar via 
epost lämnar alldeles för många medlemmar Företagarna. Så länge medlemmar fortsätter 
lämna Företagarna behöver vi fortsätta att utveckla vår verksamhet och hur vi kommunicerar 
detsamma. Våra samtal med medlemmarna visar bland annat att de inte känner till vad vi 
erbjuder och/eller att man inte nyttjar medlemskapet.    
 
Sen drygt ett år tillbaka har vi genomfört en mängd aktiviteter i syfte att sprida kunskap om 
medlemskapet. Bland annat har fokus varit att segmentera e-postkommunikationen för att göra 
den ännu mer relevant, automatisera samtal, genomföra personliga tre månaders, nio 
månaders, 21 månaders samtal. Målen med samtalen är att öppna upp för frågor, påminna om 
vad Företagarna erbjuder och vilka möjligheter som finns, samt att aktivitera förmånerna. Vi 
har även gjort insatser för att underlätta för föreningarna att kontakta nya medlemmar, följa 
upp efter ett halvår samt 18 månader. Insatserna består bland annat i att vi har tagit fram 
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actionrapporter som finns tillgängliga i föreningsportalen – i syfte att underlätta för 
föreningarna att kontakta medlemmarna i sin förening.    
 
Trots alla insatser som har genomförts behöver arbetet fortlöpa. Rikskontoret genomför för 
närvarande flera projekt med syfte att öka relevansen och segmenteringen bland de utskick som 
görs till medlemmar och förtroendevalda. Utmaningen är att Företagarna levererar en så stor 
omfattning tjänster och projekt som berör medlemmar på olika sätt.  
 
Under februari 2018 påbörjades en genomlysning av den medlemskommunikation som 
genomförs från riks. Syftet är att skapa ännu bättre metoder och arbetssätt för att leverera rätt 
information till rätt medlem. Kanalerna är bland annat e-post, sociala medier, postala utskick, 
telefonsamtal och Företagarnas medlemportal och intranät.    
 
Vi delar motionärens bild avseende vikten att göra det lättare för förtroendevalda att veta vilken 
information som är viktigast. Med anledning av detta pågår även ett arbete för att göra 
intranätet än mer lättnavigerat. Vidare sammanfattas de viktigaste områdena i regelbundna 
nyhetsmejl för förtroendevalda.    
 
Angående avsändare så har de som ansvarar för respektive utskick själv möjlighet att ange om 
utskicket är från Riks, regionkontoret eller lokalföreningen och på så sätt öka tydligheten. Vi 
avser att öka kunskapen om detta bland regionkontor och lokalföreningar. På intranätet speglas 
den kommunikation som görs från rikskontoret i det så kallade årshjulet.    
 
Ytterligare ett viktigt projekt som ska öka och förbättra medlemkommunikationen är 
Företagarnas Medlemsportal. Där kan medlemmar själva logga in och ta del av information 
kring lokala event, förmåner, medlemsbevis, fakturor med mera. I takt med att 
Medlemsportalen utvecklas får vi bättre verktyg att anpassa rätt information till varje medlem.   
 
Sammanfattningsvis anser vi att motionären pekar på en viktig fråga för Företagarnas framtida 
utveckling. Ett omfattande arbete i denna fråga är redan påbörjad och innebär att 
kommunikationen successivt kommer att förbättras.  
 
Riksstyrelsen föreslås föreslå kongressen besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
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2018-03-22  
Motion 3 

Bättre ekonomi för lokalföreningarna  

Motionär: Johan Löfquist, Hörby  

Sammanfattning 

Det är idag många föreningar runt om i landet som har problem med medlemsantal, aktiviteter 
men framförallt ekonomin. Då varje medlem betalar in en bra medlemsavgift till 
riksorganisationen varje år och den lokala föreningen bara får en liten del av denna så är det 
dags att börja tänka lite om framtiden.   Utan de lokala föreningarna och det lokala 
engagemanget tror vi inte att Företagarna överlever i denna form som är idag. Inte 
lokalföreningarna i alla fall. Det krävs mer och mer av alla i lokalföreningarna. Men framförallt 
är det svårare att få ekonomin att gå ihop i de lokala föreningarna. Det är inte så roligt att varje 
år ha ett minus på sista raden. Vi vill se en fördelningsmodell av våra gemensamma resurser 
som bättre hänger ihop med vår ambition att vara en rikstäckande organisation.  Riksstyrelsen 
måste nu tänka på ekonomin för lokalföreningarna och låta mer pengar gå tillbaka lokalt.   Utan 
de lokala föreningarna och det lokala engagemanget tror vi inte att Företagarna överlever! 
 

Yrkande  

det blir en förändring och mer återbetalning till lokalföreningarna.  

Riksstyrelsens yttrande 

 

Riksstyrelsen håller med motionären att de lokala föreningarna och dess engagemang är av 
största vikt för Företagarna. En del föreningar har mycket god ekonomi tack vare t.ex. 
fastighetsinnehav, ägande av olika stiftelser, andra intäkter eller att de är väldigt sparsamma. 
Andra föreningar är nöjda med sin ekonomi och kan bedriva av medlemmarna efterfrågad 
verksamhet, men många föreningar upplever att de är begränsade i sin verksamhet på grund av 
ekonomin. Flera av dessa föreningar har dessutom stora ambitioner och många spännande idéer 
som borde testas.   Riksstyrelsen har uppmärkammat  problemet och lägger ett förslag på 
förändrad medlemsavgift på kongressen. 
 
Riksstyrelsen föreslås föreslå kongressen besluta 
 
att anser att motionen är besvarad. 
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2018-03-22  
Motion 4 

Förläng tiden för lokalföreningarnas årsmöten  

Motionär: Anne Lindwall, Solna  

Sammanfattning 

Våra revisorer föreslår för andra året i rad att tidpunkten för de lokala årsmötena ska flyttas 
fram två veckor i tid för att ge mer tid för deras revision. Det blir stressigt att hinna få fram alla 
ekonomiuppgifter för ett bokslut i tid för att revisorerna också ska hinna med sitt arbete. 
 

Yrkande  

Tiden för genomförande av lokalföreningarnas årsmöte förlängs med 2 veckor.  

Riksstyrelsens yttrande 

 

Grunden till att lokalföreningarnas årsmöten ska vara senast den 15 mars är i grunden en 
konsekvens av innehållet i Företagarnas stadgar, beslutade av kongressen. Anmälan till 
kongressen ska ske två månader innan kongressen genomförs och handlingarna ska finnas 
tillgängliga för anmälda ombud senast fyra veckor innan kongressen. Lokalföreningarna ska 
enligt stadgarna utse sitt/sina ombud till kongressen/årsmötet på sitt årsmöte och för att hinna 
göra det och anmäla ombud två månader innan så behöver årsmötet genomföras senast den 15 
mars. Kongressen ska genomföras senast den sista juni och under maj-juni är det flera 
långehelger och röda dagar som till exempel  kristihimmelsfärdshelg, pingsthelg, 
midsommarhelg och nationaldag att ta hänsyn till. Det resulterar oftast i att vi  behöver ha 
kongressen under maj månad.   
 
För en stor majoritet av lokalföreningarna fungerar det bra att hålla årsmötet senast den 15 
mars. Riksstyrelsen har dock respekt för att föreningar med lite större verksamhet beroende på 
revisor, kan ha en utmaning med att hinna få fram färdigt bokslut i tid. Vd har riksstyrelsens 
mandat att godkänna dispens med två veckor för det fåtal föreningar som på grund av 
svårigheter att få bokslutet färdigt i tid.   
 
För kännedom vill riksstyrelsen också lyfta möjligheten att överlåta till riksorganisationens 
servicecenter att hantera lokalföreningens ekonomi. Detta har testats av en handfull 
lokalföreningar/regionbolag under ett år och fungerar väl, vilket innebär att vi nu kan ta emot 
fler föreningars ekonomi. De lokalföreningar som väljer detta är också garanterade att få sitt 
bokslut i tid för att kunna genomföra årsmötet senast den 15 mars. 
 
Riksstyrelsen föreslås föreslå kongressen besluta 
 
att avslå motionen. 
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  lägga riksstyrelsens verksamhetsplan till handlingarna. 
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Företagarnas verksamhetsplan har ett perspektiv som utgår ifrån medlemmens uppfattning och 

upplevelse av sitt medlemskap i organisationen. Företagarnas löfte till medlemmen är att leverera 

kunskap, praktisk hjälp, nätverk och förbättrad företagarpolitik. Allt i syfte att ge de företagare som är 

medlemmar bättre förutsättningar att utveckla sin verksamhet och nå sina mål. Hur väl 

organisationen lyckas med detta kommer att mätas med hjälp av en regelbundet återkommande 

medlemsenkät. Verksamhetsplanen är fylld av mätbara mål som syftar till att driva medlemmens 

uppfattning i en positiv riktning och varje mål återföljs sedan av de aktiviteter som ska leda till 

måluppfyllnad.  

Planen omfattar planeringen för två verksamhetsår och är skriven under de omständigheter som 

rådde under hösten 2016. Vid planens framtagande har det även gjorts ett antal antaganden av såväl 

externa som interna faktorer som måste vara på plats för att kunna leverera på de uppställda målen.  

Antaganden om läget i omvärlden, externa faktorer: 

- Fortsatt ekonomisk återhämtning i svensk ekonomi 

- En parlamentarisk situation som inte förändras i grunden innan ordinarie val år 2018 

- En ökad användning av mobila tjänster 

- Ett nyföretagande överstigandes 60 000 nya företag årligen 

Antaganden om läget inom organisationen, interna faktorer:  

- Goda och utvecklade relationer med befintliga förmånspartners 

- Förtroendevalda som i ännu högre utsträckning nyttjar den digitala teknikens möjligheter 

- Starkt engagemang från såväl förtroendevalda som anställda i den pågående förändringsresan 

Till hösten 2017 kommer en revidering att göras utifrån de förutsättningar som då råder. 

 

Företagarna drivs av att utveckla Sverige så att vårt land även i framtiden är en av de bästa länderna 

att leva, verka och bo i. Utvecklingen blir först möjlig när företagsamma människor når sin fulla 

potential och får förutsättningar att kunna lösa dagens och framtidens problem. 

Vi vill kunna överlämna ett land och ett samhälle till våra barn och barnbarn som är i bättre skick än 

det land som vi fick till skänks av tidigare generationer.  

  

Sverige är ett fantastiskt land. Sedan mitten på 1800-talet har vi gått från att vara ett medelmåttigt 

land i Europa till ett av världens främsta. Vi kan bland annat mäta det som ekonomiskt välstånd, 

hälsa, frihet och välfärd. Sverige faller väl ut i de flesta jämförelser med omvärlden.  

Sverige som nation har gjort en snabb resa och vi har våra sex senaste generationer att tacka för 

mycket. När de startade resan var Sverige ett land man flydde ifrån. De som lämnade var ofta 

företagsamma människor med större drömmar och dådkraft än ekonomiska resurser och 

marktillgångar. Trots detta fanns det tillräckligt många individer med mod och innovationsförmåga 

kvar, som vågade ta risker och därmed kunde lägga grunden för ett företagarmässigt under. Då 

bildades storbolag som Atlas, Sandvik, SKF, Ericsson, ASEA, AGA, Alfa-Laval och Volvo. 
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Alla dessa bolag grundades på samma vis; en eller ett fåtal företagsamma människor hade en idé om 

hur ett problem kunde lösas på ett nytt sätt och lyckades samla fler människor som stod beredda att 

bidra i problemlösningen. De lade grunden för företagsframgångar på en stor exportarena som gav 

jobb, tillväxt, ekonomiska vinster och beskattningsunderlag för det offentliga. De gav Sverige en ny 

identitet och grundlade den välfärd som vi idag tar för givet. 

Tack vare företagsamma människor har varje ny generation kunnat överlämna ett land och ett 

samhälle till kommande generationer som varit i bättre skick än det land och samhälle som de en gång 

ärvde av tidigare generationer.  

Idag är Sverige ett land dit företagsamma människor från andra delar av världen söker sin tillflykt. 

Sveriges befolkning har under de senaste åren vuxit snabbare än någon gång tidigare i historien. Vårt 

näringsliv har breddats och idag är det företag med färre än 50 anställda som skapar fyra av fem nya 

jobb i ekonomin. Våra förutsättningar att befästa positionen som ett av världens bästa länder att leva, 

verka och bo i borde vara mycket goda. Men det finns mycket som oroar: 

 Sverige har de senaste femton åren tappat inom vår paradgren - exporten. Vår export har under 

den här tiden vuxit långsammare än världshandeln, vilket betyder att vår handel har utvecklats 

sämre än snittet.  

 Välståndet mätt som BNP/capita är i ett tioårigt perspektiv närmast oförändrat.  

 Skolelevernas kunskapsresultat har fallit, samtidigt som världen blir allt mer komplex och ställer 

högre krav på kunnande. 

 Den svenska solidariteten till trots så är vi sämst bland alla jämförbara länder på att välkomna 

utlandsfödda in på arbetsmarknaden. Det här sker under en tid då det närmast inte existerar 

någon arbetslöshet bland utbildade personer som fötts i Sverige. 

Det är lätt att bli nedstämd men vi är övertygade om att problemen går att lösa. Men frågan är: vilka 

bär ansvaret för att göra Sverige framgångsrikt även i framtiden? Är det vår offentliga sektor 

tillsammans med våra politiker som ledare? Är det du och jag som individer? Är det vi som 

företagare? 

Våra politiker och den offentliga sektorn bär ett stort ansvar för att skapa de strukturer som ligger till 

grund för framgång. Men det offentliga kan aldrig vända ett land – bara ge förutsättningarna för 

andra att kunna göra det. 

Du och jag som individer bär ett stort ansvar. Människor som strävar mot någonting bättre kan kavla 

upp ärmarna, jobba hårdare och springa snabbare. Men vilja och hårt arbete räcker inte. Om vi skulle 

mäta den genomsnittliga förändringen i position på en stor grupp som springer åt olika håll finner vi 

snart att vi i genomsnitt står stilla. Fart kan aldrig ersätta riktning.  

Det är vi som företagare som bär det yttersta ansvaret. Vi är problemlösare. Vi löser problem åt andra 

individer, åt andra företagare och åt det offentliga på ett så bra sätt att vi kan uppbära en egen 

försörjning. Vi kanske har hjälp av medarbetare som genom vår problemlösningsförmåga också kan 

skaffa sig en försörjning. Förhoppningsvis får vi även pengar över som vi kan investera och använda 

till nya lösningar på problem som andra inte lyckats lösa.  

Det är vi som företagare som fört Sverige till det fantastiska utgångsläge som vi har idag. Men det är 

också vi som företagare som har ansvar för att den negativa utveckling som vi ser inom många 

områden omedelbart bryts. 

För att vi ska lyckas tillvarata möjligheterna som finns på dagens snabbföränderliga marknad krävs 

att vi ständigt fyller på med kunskap. Vi behöver praktisk hjälp som gör att vi kan fokusera på det som 

vi gör bäst. Vi behöver ett nätverk av människor runt omkring oss som kan ge stöd och inspiration. 

Personer som också är företagare och kan skapa en företagarfamilj som hjälper varandra. 

Tillsammans med andra företagare kan vi även påverka det offentliga och politiken. Om 10 000-tals 

företagare kan tala med en enad röst ger det kraft till att driva förändring!  

Det här är skälet till att Företagarna finns! Företagarna erbjuder företagare kunskap, praktisk hjälp, 

nätverk och tillsammans ska vi driva på för ett bättre företagarklimat. Vi gör det eftersom vi drivs av 
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en längtan att kunna överlämna ett land, ett samhälle och en jord till våra barn och barnbarn som är i 

bättre skick än det vi en gång fick till skänks av tidigare generationer. 

 

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre 

företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna utveckla sin verksamhet och nå 

sina mål. 

Genom ett medlemskap ska företagare få bättre förutsättningar att bli framgångsrika, oavsett hur 

företagaren definierar framgång. 

 

För att medlemmarna ska kunna nå framgång har organisationen definierat fyra områden som är 

möjliggörare för ett framgångsrikt företagande. Här beskrivs först varför dessa fyra områden är 

viktiga för att skapa förutsättningarna för ett framgångsrikt företagande. Därefter följer en 

beskrivning av Företagarnas löfte till medlemmarna och genom vilket medlemspåstående som 

organisationen kommer att mäta framgång. Till varje medlemspåstående finns sedan tydliga mätbara 

mål med tillhörande aktiviteter för att nå målen.  

Kunskap är en nyckel för framgång inom företagande. Den som har rätt kunskaper kommer att kunna 

ägna större kraft åt de delar inom företagandet som genererar störst värden. Det behövs även 

kunskaper för att balansera alla de risker som ett företagande är förknippat med. Tyvärr är det många 

företagare som slarvar med kunskapspåfyllning och därmed tappar i konkurrenskraft när omvärlden 

förändras.  

En företagare är per definition en problemlösare inom ett specifikt område. Men för att bli en 

framgångsrik företagare krävs en omfattande problemlösningsförmåga även utanför det ordinarie 

problemlösningsområdet. Företagaren kan antingen satsa på att bli en allkonstnär och lösa alla 

företagandets frågor själv eller skaffa sig praktisk hjälp. 

Få företagare har lyckats ensamma. Kring framgångsrika företagare finns ofta ett nätverk av personer 

som bidrar till att utveckla verksamheten och skapa affärer. I rollen som företagare kan många känna 

sig ensamma trots att de har familj och vänner som ställer upp samt kollegor som är lojala. Många är 

därför i behov av ett nätverk av andra företagare som delar samma tankar och vardag, en extrafamilj – 

en företagarfamilj. 

Företagarklimatet är en viktig grundförutsättning för att företagsamma människor ska få 

förutsättningen att kunna lösa problem i samhället och bidra till att stärka landets konkurrenskraft 

och välstånd. Det behövs enkla och rättvisa regler samt en politisk stabilitet. Stabilitet är särskilt 

viktigt eftersom att företagande i övrigt är förknippat med stor osäkerhet och risk. 
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Företagarna tillhandahåller kunskap och inspiration såväl fysiskt som digitalt. Kunskapserbjudandet 

är menat att ge företagare bättre förutsättningar att utveckla sin verksamhet och nå sina mål. Oavsett 

om företagaren är ny eller erfaren så ska Företagarna erbjuda relevant och tillgänglig kunskap. 

Medlemmen ska säga… 

Genom mitt medlemskap får jag tillgång till kunskaper som gör mig till en mer framgångsrik 

företagare. 

 

Mål  

1. Minst 15 procent av medlemmarna ska ha nyttjat någon del av utbildningserbjudandet, det vill 

säga egenproducerad kunskap som kan vara både digital och analog samt förmedlade kursplatser, 

vid utgången av 2018. 80 procent av dessa ska vara nöjda med tjänsten.  

Aktiviteter 

 Tillhandahålla ett rikstäckande kvalitetssäkrat utbildningserbjudande för nya och erfarna 

företagare.  

 Bidra till en kultur där medlemmarna delar med sig av sina kunskaper vid t ex event, i nyhetsbrev, 

forum med mera. 

 

2. Företagarna.se ska rankas som nummer ett bland sajter som kan tänkas ge svar på frågor om 

företagande.   

Aktiviteter 

 Integrera SEO-perspektivet i allt arbete 

 Utveckla webben med ett kunskapsbringande innehåll 

 Utveckla företagarna.se där kunskap ska vara en bärande del 

 Skapa innehåll optimerat för att driva trafik till företagarna.se 

 

 

3. Alla medlemsträffar som arrangeras av riksorganisationen, regionkontor eller föreningar ska 

innehålla ett kunskapsmoment. 

Aktiviteter 

 Ta fram och implementera modeller och metoder för hur Företagarna kan förmedla kunskap på 

events och träffar. 

 Möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan deltagare på träffar 
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Företagarna ger praktisk hjälp och stöd genom rådgivning samt erbjuder förmåner och tjänster som 

gör att medlemmarna känner en större trygghet och sparar såväl tid som pengar. Organisationen 

tillhandahåller även digitala verktyg för att skapa bättre möjligheter till att göra affärer och utbyta 

erfarenheter. 

Medlemmen ska säga… 

Genom mitt medlemskap gör jag bättre affärer och har möjlighet att spara såväl tid som pengar. 

 

Mål 

1. Minst 60 procent av medlemmarna ska nyttja minst en av våra förmåner inom 18 månader från 

att medlemskap tecknats.  

Aktiviteter  

 Ta fram minst två nya förmåner som många medlemmar efterfrågar. 

 Göra det möjligt att ta fram särskilda förmånserbjudanden till våra medlemmar i 

lojalitetsprocessen. 

 Ta fram en räknesnurra där företagare kan räkna ut hur mycket de sparar om de nyttjar våra 

förmåner.  

 Analysera och eventuellt ta fram branschspecifika medlemsförmåner i samarbete med andra 

organisationer. 

 Skapa ett starkt förmånserbjudande för var och en av de prioriterade medlemsgrupperna. 

 

2. Minst 60 procent av medlemmarna ska ha registrerat en profil på Företagarnas Medlemskatalog. 

Aktiviteter  

 Jobba med kampanjer för att få våra medlemmar att logga in i Medlemskatalogen.  

 Skapa en digital handelsplats inom ramen för Medlemskatalogen för lokala erbjudanden. 

 

3. Majoriteten av medlemmarna som ställt frågor om företagande i Företagarnas olika kanaler ska 

uppleva att de har fått svar på sina frågor.   

Aktiviteter 

 Möjliggöra för rådgivning i flera kanaler 

 Skapa möjlighet för medlemmar som varit i kontakt med rådgivningen att ge betyg på hur de 

uppfattat servicen. 

 Skapa ett forum för såväl medlemmar som icke medlemmar (kan vara på företagarna.se) för 

frågor och svar om företagande. Innehållet ska vara så relevant för företagare att de återkommer.  

 Vara aktiva i digitala yrkesnätverk och nätverk för företagarfrågor för att profilera Företagarna 

och bistå med praktisk hjälp och rådgivning. 
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Företagarna är Sveriges största och bästa nätverk för företagare. Medlemmarna träffar andra 

företagare från olika branscher, utbyter kunskap och erfarenhet, får inspiration, gör affärer och 

påverkar tillsammans. Nätverket finns fysiskt i hela landet men även gränsöverskridande digitalt.  

Medlemmen ska säga… 

Företagarnas nätverk har utvecklat mig och mitt företagande. 

 

Mål 

1. Minst hälften av medlemmarna ska uppfatta att Företagarnas event/nätverkstillfällen leder till 

konkret affärsnytta för deltagarna. 

Aktiviteter 

 Ta fram och implementera modeller och metoder för Företagarnas fysiska nätverksträffar lokalt 

och nationellt. 

 Ta fram regler för hur föreningsstödsfonden ska användas 

 Utveckla branschnätverk i storstäder 

 

2. Den upplevda nyttan av lokala medlemsaktiviteter ska efter nollmätning öka med 10 procent.  

Aktiviteter 

 Skapa färdiga mallaktiviteter utifrån medlemmarnas behov 

 Ta fram minst fyra digitala träffar/live-sändningar där lokalföreningar kan erbjuda medlemmarna 

att delta och interagera. 

 Skapa mallar för kommunikation 

 

3. Alla medlemmar som på något sätt vill vara engagerade inom Företagarna ska ha möjlighet att 

vara det. 

Aktiviteter 

 Skapa en plattform på webben där all information om hur man engagerar sig finns tillgänglig. 

 Skapa en checklista i projektplanen för hur medlemmen kan bli inkluderad och engagerad i 

sakfrågorna. 

 Skapa nya och/eller delta på befintliga kampanjer som engagerar medlemmar och får kraftigt 

genomslag i digitala åsiktsnätverk. 

 Utveckla en modell där medlemmarna inbegrips i politiska prioriteringar och opinionsbildande 
insatser. 
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Företagarna bedriver aktiv, konstruktiv och engagerande opinionsbildning för att beskriva företagares 

betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd. Genom att påverka beslutsfattare och leda debatten 

skapar Företagarna ett bättre företagarklimat i Sverige.  

Medlemmen ska säga… 

Företagarnas politiska arbete är relevant, engagerande och gör skillnad för mig som företagare. 

 

Mål  

1. Majoriteten av Företagarnas medlemmar och 90 procent av de förtroendevalda ska uppfatta 

Företagarnas politiska arbete som relevant. 70 procent av lokalföreningarna ska bedriva 

företagarpolitiskt arbete. 

Aktiviteter 

 Ta fram och implementera en guide/mall för att hjälpa föreningarna att jobba med lokal 

opinionsbildning. 

 Ta fram och förmedla ett utbildningsmaterial samt kommunicera kring vilka frågor Företagarna 

bedriver och varför. 

 

2. Företagarnas räckvidd i traditionella media ska efter nollmätning öka med tio procent.  

Aktiviteter 

 Bygga en databas med caseföretag som kan användas i artiklar och inlägg. 

 Utveckla arbetet där offentlig data används för snabba och enkla nyheter av t ex rankingkaraktär. 

 

3. Företagarna ska uppnå sex politiska framgångar varav två ska anses som avgörande för ett 

förbättrat företagarklimat. Majoriteten av medlemmarna ska uppfatta att Företagarnas 

opinionsarbete gör skillnad för mig som företagare.  

Aktiviteter 

 Utvidga och fördjupa det politiska nätverket nationellt, regionalt och lokalt. 

 Ta fram en plan för varje sakområde och målsätta planerna.  

 

4. Allmänhet/politiker/företagare ska känna till småföretagens betydelse för Sveriges ekonomiska 

utveckling.  

Aktiviteter 

 Genomföra två kampanjer inom området under 2017 som syftar till att engagera medlemmar och 

skapa uppmärksamhet.  

 Planera och genomföra en valkampanj under 2017 och 2018. Företagarna ska vara tydligt 

profilerade.  
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Företagarnas arbete ska vid utgången av 2018 ha gjort att den långsiktiga medlemstillväxten är 

säkrad. Ett offensivt och proaktivt arbete ska ha genererat fler lojala medlemmar och inflödet av nya 

medlemmar ska vara stabilt. Medlemsantalet ska därför vid utgången av 2018 vara minst 42 000 

medlemmar och tillsammans med våra branschförbund ska vi företräda minst 70 000 företagare.    

Under 2017 och 2018 kommer Företagarnas prioriterade målgrupper att vara:  

 Tjänsteföretagare i storstad (högre andel kvinnor och yngre företagare) 

 Företagare som har fler än 20 anställda, särskilt på landsbygd. 

 Soloföretagare över hela landet 

Aktiviteter 

 All samlad verksamhet inom hela organisationen ska leda till att målet uppfylls. 

 Intensifiera arbetet med att utveckla medlemskapet genom att testa innehåll, paketering och 

prisstrategi för olika typer av medlemskap.   

 Skapa möjlighet för våra medlemmar att ge betyg på hur de uppfattar kontakten med oss. 

 

En stor del av medlemsnyttan levereras i det lokala föreningsarbetet genom alla förtroendevalda. Det 

är därför avgörande att alla förtroendevalda har rätt verktyg och förutsättningar för att kunna göra ett 

bra arbete för vår gemensamma organisation och samtidigt få utlopp för sin vilja att engagera sig.  

De förtroendevalda ska säga… 

Jag kan rekommendera andra företagare att engagera sig som förtroendevalda inom Företagarna. 

 

Mål 

1. Benägenheten att rekommendera andra företagare att bli förtroendevalda ska öka med 15 procent 

mätt som NPS från år 2017 till år 2018.  

Aktiviteter 

Ett antal projekt kommer att genomföras i syfte att ytterligare stärka och göra det tydligare för de 

engagerade i Företagarna.  

 Ta fram ett brett utbud av färdiga aktivitetskoncept utifrån de nya riktlinjerna för föreningarna 
som kan användas av såväl föreningar som regionkontor och riks. 

 Utveckla utbildningarna för förtroendevalda så att de är anpassade efter verksamheten och 
understödjer våra gemensamma mål. 

 Se över informations- och kommunikationsmöjligheterna och anpassa dem efter de 
förtroendevaldas önskemål.  

 Utveckla våra interna stödsystem som Föreningsportalen, e-postutskick och webb m.m. utifrån de 
förtroendevaldas behov att kunna genomföra en medlemsnyttig verksamhet. 
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Verksamhetens struktur innehåller det mätbara: hur vi organiserar oss, vilka roller som finns, 

processer och metoder, information och IT. I takt med att vi digitaliserar skapar vi en ny infrastruktur 

där nya utmaningar och möjligheter uppstår. Vi utvecklar medlemserbjudandet och 

informationshanteringen skapar ett behov av verksamhetsutveckling. Vi ska skapa en förståelse för 

behovet av att följa rutiner och gemensamma processer i våra digitala satsningar genom att göra de 

tydliga och mätbara. 

 

Mål 

1. Företagarna ska öka försäljningen av medlemskap via webben genom digitala lösningar.  

Aktiviteter 

 Utveckla vår prospektdatabas 

 Utveckla våra digitala kampanjer 

 

2. Företagarna ska ha ett servicecenter som erbjuder hjälp med löpande bokföring och årsbokslut för 

våra regioner och föreningar. 

Aktiviteter 

 Ta fram grundavtal och rutiner för tjänsten. 

 Upphandla systemstöd för leverantörsflöde. 
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Företagarnas årshjul är ett dynamiskt digitalt verktyg där centralt planerade kommunikations- och 

eventaktiviteter riktade till medlemmarna redovisas utifrån en årscykel. Årshjulet uppdateras löpande 

och finns på Företagarnas intranät. Genom nedanstående länk kan du se det senast uppdaterade 

årshjulet: https://create.plandisc.com/r0sEKiv  

Om du drar muspekaren över en ruta med text kan du se mer information i hjulets mitt. Du kan även 

trycka på ”Visa som lista” för att få en listvy.  

 

 

 

Företagarna kommer att mäta, utvärdera och följa upp verksamhetsplanens mål regelbundet, genom 

medlemsenkäter och andra mätverktyg. Verksamheten kommer löpande att anpassas och utvecklas 

utifrån resultaten i uppföljningar och utvärderingar. 
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att fastställa förslaget till Ramar och riktlinjer för Företagarnas företagarpoliska 

arbete. 

 

Företagarna är Sveriges välfärdsskapare 

Företagarna är övertygade om att världen bara kan gå framåt – inte bakåt. Genom att frigöra 

kraften i människor – entreprenörer och innovatörer – ska Sverige få fler företag att växa. 

Politikens uppdrag är att skapa förutsättningarna. För när företag växer, växer Sverige.  

I Sverige har småföretagen svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar där än 

i någon annan kategori av företag eller organisationer. En politik som syftar till högre 

sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- 

och värdeskapande i småföretag.  

Även om det är relativt enkelt att starta företag i Sverige, är det verkligen inte alltid lätt att få 

företag att växa och bli framgångsrika. Det finns gott om politiskt beslutade hinder som 

hämmar företagarnas jobbskapande och välfärdsskapande. Företagarfientliga lagar, skatter 

och byråkrati kan sätta käppar i hjulet på de mest orimliga sätt eftersom politikerna inte satt 

sig in i vilka konsekvenser deras beslut får.  

Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster 

som underlättar vardagen för alla. Företagarna vill främja svenska företags konkurrenskraft 

och verkar för att lagstiftning och beskattning utformas så att ett fritt näringsliv kan utvecklas. 

Grundat på marknadsekonomi vill Företagarna slå vakt om enskild äganderätt, näringsfrihet, 

fri konkurrens och rättssäkerhet. 
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Arbetssätt för påverkansarbetet 

För att få genomslag för våra förslag på reformer måste Företagarnas politik ta sin 

utgångspunkt i följande riktlinjer: 

1) Konstruktivitet - Företagarnas utspel och förslag ska leverera nya intressanta svar på 

aktuella frågor.   

2) Relevans – Företagarnas utspel ska vara relevanta för de medlemmar vi representerar 

och för de problem som vi adresserar.  

3) Realism – Företagarnas utspel ska uppfattas som statsfinansiellt och politiskt 

genomförbara. 

4) Väl underbyggd kritik – när företagarpolitiska förslag inte tar utgångspunkt i 

småföretagarens verklighet ska Företagarna, väl underbyggt, kritisera förslagen.  

 

Tillväxt och tillväxthinder 

Svenska småföretag vill växa och sju av tio företagare ser goda möjligheter till att expandera 

verksamheten. Inte alla företag vill eller kan växa sysselsättningsmässigt, men nio av tio 

företag vill växa.1 Ny teknik och friare marknader öppnar dessutom upp för nya 

tillväxtmönster där samverkan i nätverk blir allt viktigare för tillväxten och konkurrenskraften. 

Alla former av seriöst företagande och företagstillväxt behövs.  

Samtidigt finns betydande tillväxthinder. Det gäller både attityder till företagande och vinst, 

konkreta hinder vad gäller kostnaden att anställa – och möjligheten att hitta nya medarbetare 

med rätt kompetens, tillgång till finansiering och problemen med icke fungerande eller 

stängda marknader.  Företagarnas företagarpolitiska arbete syftar till att ta bort dessa 

tillväxthinder. Grunden för att lyckas med detta är att öka insikten om företagandets 

verklighet, om drivkrafter och problem. Det gäller också att öka kunskapen om hur stor del av 

tillväxt och jobbskapande som faktiskt sker i de små företagen.   

Företagarna har över tid varit framgångsrika i det företagarpolitiska påverkansarbetet. 

Samtidigt finns det mycket kvar att arbeta med för ett bättre företagsklimat.  

                                                             
1 Småföretagsbarometern 2017. 
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Tre prioriterade reformområden för Företagarna 

Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft kan 

företag växa. Det innebär fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, samt fler människor som 

förverkligar sin dröm som företagare! 

De senaste åren har politiken visat allvarlig okunskap inför företagandets villkor. Sverige 

behöver en politik som främjar entreprenörskap och företagande, inte motverkar det.   

Företagare behöver goda och stabila ramvillkor och förutsättningar för företagande i hela 

landet, oavsett vilka partier som sitter i regeringen. Företagarna står upp för svensk 

konkurrenskraft, öppenhet och ökad handel med omvärlden. 

Tre frågor är särskilt viktiga för företagsklimatet:  

 Minskad regelbörda för företag 

 Minskad beskattning av företag och företagare 

 Sänkta kostnader att anställa och förbättrad tillgång till kompetent arbetskraft 

 

1. Minskad regelbörda 

Gemensamma regler är avgörande för en fungerande marknad. Men regler kan även ge 

upphov till negativa konsekvenser när de blir mindre ändamålsenligt utformade eller helt 

enkelt för många. Reglerna måste vara användbara, effektiva och samtidigt ge möjlighet för 

företag att utvecklas. 

Enligt Tillväxtverket ökar företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och 

regler med ca 1,2 miljarder kronor om året. Inget tyder idag på att reglerna blir färre. Tvärtom 

tycks regelbördan för företag öka. Företagare lägger i snitt lägger ner 10 timmar i veckan på 

administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter. 

Denna tid måste minskas så att företagare kan fokusera på att få företag att växa. Byråkrati, 

regler och blanketter ska anpassas för småföretagare – inte tvärtom. 

Företagens regelbörda och administrativa kostnader måste sänkas! Företagarnas mål med 

regelförenkling är att sänka företagens administrativa kostnader med en miljard kronor 

årligen fram till 2022. 

 

2. Minskad beskattning av företag och företagande  

Skatternas nivåer och skattesystemets utformning är en av de viktigaste frågorna för landets 

företagare. Det berör både priser, lönsamhet, möjligheterna att anställa, bolagets vinst och den 

egna försörjningen. Skattesystemet bör präglas av förutsebarhet, enkelhet, internationell 

konkurrenskraft och tillväxtgynnande. Välståndsskapande aktiviteter som företagande, jobb, 

utbildning (och användningen av densamma) och investeringar bör inte missgynnas. 

Många företagare upplever att deras skattemedel inte används effektivt. Det är en grannlaga 

uppgift att upprätthålla en effektivitet i och tilltro till skattesystemet. 

Skatteuttaget för företag och företagande ska minska. Det ska vara enkelt att betala skatt och 

beskattningen ska ske rättssäkert. 
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3. Sänkta kostnader att anställa & tillgång till kompetent arbetskraft 

Företag och företagare är beroende av duktiga medarbetare för att deras företag ska kunna 

växa. Kompetensbristen är företagens största tillväxthinder och problemet har under de 

senaste åren fortsatt att tillta. 

Bristen på arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens är nu så allvarlig att det påverkar 

konjunkturen i negativ riktning. Kompetensbristen innebär helt enkelt att företagen slutar 

växa. 

Företagarna har i undersökningen ”Det är attityden, dumbom” (2016) visat att endast hälften 

av de företag som behövt anställa de senaste två åren har lyckats göra det. De totala 

kostnaderna för att anställa en person är ofta högre än det värde som en person utan 

tillräckliga kvalifikationer eller arbetsmarknadserfarenhet kan tillföra. Förklaringarna är bland 

annat utmaningar med matchning, brist på erfarenhet och utbildning, samt allt för höga 

ingångslöner. 

Den höga kostnaden att anställa är ett av skälen till att sysselsättningen inte ökar tillräckligt 

bland gruppen utrikes födda och personer med låg utbildningsbakgrund. Höga 

marginalskatter underlättar inte heller företagens kompetensförsörjning. För att företag ska 

kunna växa behöver utbildningssystemet och Arbetsförmedlingen i högre grad möta 

näringslivets behov. 

Kostnaden att anställa måste sänkas. Detta kan ske genom sänkta arbetsgivaravgifter (särskild 

löneskatt) eller genom en mer differentierad lönestruktur som bättre speglar kompetens. 

Kostnaden att anställa måste sänkas och företagens tillgång till arbetskraft med rätt erfarenhet 

och kompetens måste underlättas. Då kan företag växa och arbetsmarknaden bli mer 

inkluderande. 

  

Andra frågor 

Utöver dessa frågor arbetar Företagarna med en bred flora av politiska frågor och 

reformförslag. Dessa finns sammanställda i skriften Företagarna Tycker – Politikområden. 

 

139



   
 

 

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta  

Alternativ 1 

att medlemsavgiften avseende åren 2019 och 2020 blir 600 kronor per medlem 

och år, varav 300 kronor är till den lokala föreningens egna verksamhet och 

200 kronor till den nationella föreningen samt  

att 100 kronor öronmärks i en fond som föreningarna kan söka verksamhetsstöd 

från. Dessa 100 kronor fonderas i Företagarnas nationella förening förutsatt att 

kongressen beslutar om ett slopande av extra avgifter från 2020. 

Alternativ 2 

att medlemsavgiften avseende åren 2019 och 2020 blir 500 kronor per medlem 

och år, varav 250 kronor är till den lokala föreningens egna verksamhet och 

200 kronor till den nationella föreningen samt  

att 50 kronor öronmärks i en fond som föreningarna kan söka verksamhetsstöd 

från. Dessa 50 kronor fonderas i Företagarnas nationella förening. 

  

 

Medlemsavgiften har sedan kongressen 2011 legat på oförändrad nivå. 450 kronor, varav 250 

kronor till den lokala föreningen och 200 kronor till den nationella föreningen. Kongressen 

2016 beslutade att höja medlemsavgiften med 50 kronor. Dessa 50 kronor beslutades att 

öronmärkas till en fond som föreningarna kan söka verksamhetsstöd från. Lokalföreningarnas 

nyttjande av fonden ökar ständigt och vi kan se ett behov av ytterligare medel till fonden. 

En del föreningar har mycket god ekonomi tack vare t.ex. fastighetsinnehav, ägande av olika 

stiftelser, andra intäkter eller att de är väldigt sparsamma. Andra föreningar är nöjda med sin 

ekonomi och kan bedriva av medlemmarna efterfrågad verksamhet, men många föreningar 

upplever att de är begränsade i sin verksamhet på grund av ekonomin (se motion 3). Flera av 

dessa föreningar har dessutom stora ambitioner och många spännande idéer som borde testas.  
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I syfte att både underlätta ett slopande av extra avgifter och samtidigt visa lyhördhet för de 

lokalföreningar som har behov av mer resurser för verksamhet föreslås en höjning av 

medlemsavgiften med 100 kronor. 50 kronor går tillbaka till lokalföreningen och 50 kronor 

ytterligare läggs i en fond som lokalföreningarna kan söka verksamhetsstöd från. Viktigt att 

notera är att för att medlemmen inte ska få en högre avgift totalt så sänker riksstyrelsen 

serviceavgiften med motsvarande belopp. Det innebär alltså en omfördelning av 

servicebolagets intäkter för att stärka lokalföreningarnas verksamhet. Förslaget förutsätter att 

kongressen beslutar att slopa lokalföreningarnas extra avgifter inför 2020 (alternativ 1 ovan). 

Om kongressen väljer att inte slopa de extra avgifterna föreslår riksstyrelsen samma 

medlemsavgifter som 2016. Det vill säga 500 kronor, varav 250 kronor går till 

lokalföreningens egna verksamhet, 50 kronor till Föreningsfonden och 200 kronor till den 

nationella föreningen (alternativ 2 ovan). 
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9.1. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice  

ordförande och ledamöter i riksstyrelsen   

9.2. Beslut om arvode och ersättning till ordförande, vice   

ordförande och ledamöter i styrelsen för det  

nationella servicebolaget  

9.3. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice  

ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen för  

regionala servicebolag  

9.4. Beslut om riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice  

ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen i 

lokalföreningar  

9.5. Beslut om arvode och ersättning till ledamöter i  

valberedning och till förtroendevalda revisorer  
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Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  fastställa förslaget för arvoden för Företagarnas riksstyrelse tillika styrelse i det 

nationella servicebolaget. 

 

Arvode utgår till person som i egenskap av förtroendevald utför uppdrag inom Företagarna 

eller utanför Företagarna men på uppdrag av Företagarna betalas i form av förrättnings- eller 

sammanträdesarvode och årsarvode. 

Arvode för uppdrag som utförs för annan uppdragsgivare utanför Företagarna betalas om 

inget arvode utgår från uppdragsgivaren. Om arvodet är lägre än Företagarnas arvode betalas 

inte mellanskillnaden. Arvode erhålles för genomfört uppdrag. 

Rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode tillkommer inte den som är ombud i samband 

med Företagarnas nationella årsmöte eller kongress. 

Arvodesbeloppen grundas på prisbasbeloppet i januari månad för aktuellt år avrundas till 

närmast 10-tal kronor. Utbetalning av årsarvode sker kvartalsvis i mars, juni, september och 

december. I övrigt erhålles ersättning för utlägg, enligt gällande regler, i samband med 

uppdraget. Traktamente utgår ej.  
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Sammanträdes- eller förrättningsarvode heldag (över 4 timmar): 5 procent av prisbasbeloppet  

Sammanträdes- eller förrättningsarvode halvdag (1-4 timmar): 2,5 procent av prisbasbeloppet 

Telefonsammanträde: 0,5 procent av prisbasbeloppet  

 

Företagarnas ordförande: 6 prisbasbelopp  

Företagarnas förste vice ordförande: 3 prisbasbelopp  

Företagarnas andre vice ordförande: 1,5 prisbasbelopp 

Ordinarie ledamot i Företagarnas riksstyrelse: 1 prisbasbelopp  

Årsarvode betalas till och med den månad under vilket uppdraget upphör och från och med 

månaden efter uppdraget erhållits. 
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att fastställa förslaget till riktlinjer för arvoden för styrelserna för de regionala 

servicebolagen. 

 

Kongressen ska enligt § 2.9 punkt 20 i Företagarnas stadgar besluta om riktlinjer för arvode 

och ersättning till ordförande, vice ordförande(n), ledamöter och suppleanter i styrelsen för 

regionala servicebolag. 

Kongressen 2010 beslöt om generella riktlinjer för styrelsearvoden inom Företagarna. Dessa 

riktlinjer ska enligt kongressbeslutet ses som riktlinjer för arvode och ersättning till 

ordförande, vice ordförande(n), ledamöter och suppleanter i styrelsen för regionala 

servicebolag och riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande(n), 

ledamöter och suppleanter i styrelsen för ansluten lokal förening. Riktlinjerna är också en del 

av de av kongressen fastställda arvodena för styrelsen för den nationella föreningen 

Företagarna, för styrelsen för det nationella servicebolaget samt för valberedning och 

lekmannarevisorer för den nationella föreningen Företagarna. 

Förslaget är närmast identiskt med de riktlinjer som beslutades på kongressen 2016. En 

förändring avser rätten att överlåta arvodet till juridisk person. Efter en dom i Högsta 

Förvaltningsdomstolen år 2017 har Skatteverket skärpt tillämpning av när det går att fakturera 

arvoden för styrelseuppdrag. Det är i det närmast uteslutet att någon skulle kunna fakturera 

arvodet för sitt styrelseuppdrag i en förening inom Företagarna. Att då ha en skrivning om 

detta i arvodesreglerna är närmast att vilseleda de som tar på sig förtroendeuppdrag. Därför 

föreslås en strykning av att formuleringen om att rätten att erhålla arvode kan överlåtas till 

juridisk person. Några av de regionala servicebolagen har valt att inte ha några arvoden alls 

och övriga ligger inom nedan föreslagna riktlinjer. 
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Styrelsearvodena i Företagarnas föreningar och bolag ska avspegla uppdragets ansvar och 

omfattning. Huvuddelen av kostnaderna ska avse verksamhet och inte användas till 

styrelsearvode. Vid bedömningen ska också hänsyn tas till uppdragets ideella karaktär. Det 

innebär att eventuella styrelsearvoden bör vara av olika storlek. 

Mötesarvoden ska inte överstiga de mötesarvoden som anges i kongressbeslutet om arvode till 

Företagarnas riksstyrelse. 

Arvode utgår till person som i egenskap av förtroendevald utför uppdrag inom Företagarna 

eller utanför Företagarna men på uppdrag av Företagarna. Arvodet betalas i form av 

förrättnings- eller sammanträdesarvode och årsarvode. 

Arvode för uppdrag som utförs för annan uppdragsgivare utanför Företagarna kan betalas om 

inget arvode utgår från uppdragsgivaren. Om arvodet är lägre än Företagarnas arvode betalas 

inte mellanskillnaden. Arvode erhålls för genomfört uppdrag. 

I övrigt ska Företagarnas Etikpolicy följas. 

Rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode tillkommer inte den som är ombud i samband 

med Företagarnas nationella årsmöte eller kongress. 

Arvodesbeloppen grundas på prisbasbeloppet i januari månad för aktuellt år och avrundas till 

närmast 10-tal kronor. Utbetalning av årsarvode sker kvartalsvis i mars, juni, september och 

december. I övrigt erhålls ersättning för utlägg, enligt gällande regler, i samband med 

uppdraget. Traktamente utgår ej.  

 

 Det sammanlagda årsarvodet för styrelsen för de största regionerna ska maximalt vara 

två prisbasbelopp och för de övriga mindre än ett prisbasbelopp 

 Regionerna bestämmer själva fördelningen av eventuella årsarvoden mellan styrelsens 

ledamöter 

 Mötesarvoden ska inte överstiga de mötesarvoden som anges i kongressbeslutet om 

arvoden för Företagarnas riksstyrelse 

 Sammanträdesarvoden får tillämpas för valberedningarna 
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att fastställa förslaget till riktlinjer för arvoden för styrelserna för de lokala 

föreningarna. 

Kongressen ska enligt § 2.9 punkt 21 i Företagarnas stadgar besluta om riktlinjer för arvode 

och ersättning till ordförande, vice ordförande(n), ledamöter och suppleanter i styrelsen för 

lokala föreningar. 

Kongressen 2010 beslöt om generella riktlinjer för styrelsearvoden inom Företagarna. Dessa 

riktlinjer ska enligt kongressbeslutet ses som riktlinjer för arvode och ersättning till 

ordförande, vice ordförande(n), ledamöter och suppleanter i styrelsen för regionala 

servicebolag och riktlinjer för arvode och ersättning till ordförande, vice ordförande(n), 

ledamöter och suppleanter i styrelsen för ansluten lokal förening. Riktlinjerna är också en del 

av de av kongressen fastställda arvodena för styrelsen för den nationella föreningen 

Företagarna, för styrelsen för det nationella servicebolaget samt för valberedning och 

lekmannarevisorer för den nationella föreningen Företagarna. 

Förslaget är närmast identiskt med de riktlinjer som beslutades på kongressen 2016. En 

förändring avser rätten att överlåta arvodet till juridisk person. Efter en dom i Högsta 

Förvaltningsdomstolen år 2017 har Skatteverket skärpt tillämpning av när det går att fakturera 

arvoden för styrelseuppdrag. Det är i det närmast uteslutet att någon skulle kunna fakturera 

arvodet för sitt styrelseuppdrag i en förening inom Företagarna. Att då ha en skrivning om 

detta i arvodesreglerna är närmast att vilseleda de som tar på sig förtroendeuppdrag. Därför 

föreslås en strykning av att formuleringen om att rätten att erhålla arvode kan överlåtas till 
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juridisk person. En stor majoritet av de lokala föreningarna har valt att inte ta ut några 

styrelsearvoden. 

 

Styrelsearvodena i Företagarnas föreningar och bolag ska avspegla uppdragets ansvar och 

omfattning. Huvuddelen av kostnaderna ska avse verksamhet och inte användas till 

styrelsearvode. Vid bedömningen ska också hänsyn tas till uppdragets ideella karaktär. Det 

innebär att eventuella styrelsearvoden bör vara av olika storlek. 

Mötesarvoden ska inte överstiga de mötesarvoden som anges i kongressbeslutet om arvode till 

Företagarnas riksstyrelse. 

Arvode utgår till person som i egenskap av förtroendevald utför uppdrag inom Företagarna 

eller utanför Företagarna men på uppdrag av Företagarna. Arvode betalas i form av 

förrättnings- eller sammanträdesarvode och årsarvode. 

Arvode för uppdrag som utförs för annan uppdragsgivare utanför Företagarna kan betalas om 

inget arvode utgår från uppdragsgivaren. Om arvodet är lägre än Företagarnas arvode betalas 

inte mellanskillnaden. Arvode erhålls för genomfört uppdrag. 

I övrigt ska Företagarnas Etikpolicy följas. 

Rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode tillkommer inte den som är ombud i samband 

med Företagarnas nationella årsmöte eller kongress. 

Arvodesbeloppen grundas på prisbasbeloppet i januari månad för aktuellt år och avrundas till 

närmast 10-tal kronor. Utbetalning av årsarvode sker kvartalsvis i mars, juni, september och 

december. I övrigt erhålls ersättning för utlägg, enligt gällande regler, i samband med 

uppdraget. Traktamente utgår ej.  

Flertalet av de lokala föreningarna avstår från styrelsearvoden då uppdraget är av ideell 

karaktär. 

I den mån arvoden i föreningarna ska förekomma ska de avspegla uppdragets ansvar och 

omfattning och även ta hänsyn till uppdragets ideella karaktär. Det innebär till exempel att en 

förening med begränsad verksamhet ska ha inga eller mycket små arvoden. Föreningen ska 

endast använda en mindre del av sina resurser för arvoden.  
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Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att fastställa förslaget till arvoden och ersättningar till valberedningen och till 

lekmannarevisorerna. 

Kongressen ska enligt § 2.9 punkt 22 i Företagarnas stadgar fastställa arvode och ersättning till 

ledamöter i valberedning och till förtroendevalda revisorer. 

Förslaget är närmast identiskt med de riktlinjer som beslutades på kongressen 2016. En 

förändring avser rätten att överlåta arvodet till juridisk person. Efter en dom i Högsta 

Förvaltningsdomstolen år 2017 har Skatteverket skärpt tillämpning av när det går att fakturera 

arvoden för styrelseuppdrag. Det är i det närmast uteslutet att någon skulle kunna fakturera 

arvodet för sitt styrelseuppdrag i en förening inom Företagarna. Att då ha en skrivning om 

detta i arvodesreglerna är närmast att vilseleda de som tar på sig förtroendeuppdrag. Därför 

föreslås en strykning av att formuleringen om att rätten att erhålla arvode kan överlåtas till 

juridisk person.  

 

Styrelsearvodena i Företagarnas föreningar och bolag ska avspegla uppdragets ansvar och 

omfattning. Huvuddelen av kostnaderna ska avse verksamhet och inte användas till 

styrelsearvode. Vid bedömningen ska också hänsyn tas till uppdragets ideella karaktär. Det 

innebär att styrelsearvodena bör vara av olika storlek. 

Mötesarvoden ska inte överstiga de mötesarvoden som anges i kongressbeslutet om arvode till 

Företagarnas riksstyrelse. 
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Arvode utgår till person som i egenskap av förtroendevald utför uppdrag inom Företagarna 

eller utanför Företagarna men på uppdrag av Företagarna. Arvodet betalas i form av 

förrättnings- eller sammanträdesarvode och årsarvode. 

Arvode för uppdrag som utförs för annan uppdragsgivare utanför Företagarna kan betalas om 

inget arvode utgår från uppdragsgivaren. Om arvodet är lägre än Företagarnas arvode betalas 

inte mellanskillnaden. Arvode erhålls för genomfört uppdrag. 

Rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode tillkommer inte den som är ombud i samband 

med Företagarnas årsmöte eller kongress. 

Arvodesbeloppen indexregleras och grundas på prisbasbeloppet i januari månad för aktuellt år 

och avrundas till närmast 10-tal kronor. Utbetalning av årsarvode sker kvartalsvis i mars, juni, 

september och december. I övrigt erhålls ersättning för utlägg, enligt gällande regler, i 

samband med uppdraget. Traktamente utgår ej.  

Lekmannarevisorerna har enligt kongressbeslutet 2012 ett årsarvode på en fjärdedels 

prisbasbelopp per år (11 375 kronor för år 2018). Detta motsvarar dagsarvoden för tre till fem 

heldagar per år. Företagarna svarar härutöver för reskostnader och arvoden för möten begärda 

av riksstyrelsen, ordföranden eller vd. Ersättningen föreslås vara oförändrad. 

Allmänna regler 

De allmänna reglerna för arvoden till riksstyrelsens ledamöter ska även tillämpas för 

valberedningens ledamöter. 

Sammanträdes- eller förrättningsarvode  

Sammanträdes- eller förrättningsarvode utgår enligt samma regler som för riksstyrelsen, det 

vill säga 5 procent av prisbasbeloppet för heldag (2 275 kronor 2018) och 2,5 procent av 

prisbasbeloppet för halvdag (1-4 timmar). Arvodet för telefonsammanträde är 0,5 procent av 

prisbasbeloppet (228 kronor för 2018). 

Årsarvode för valberedningens ordförande för aktuellt kongressår 

Valberedningens ordförande ska ha ett årsarvode för aktuellt kongressår motsvarande 

50 procent av prisbasbeloppet (22 750 kronor 2018). Övriga ledamöter erhåller inget fast 

arvode utöver sammanträdesarvodet. 

Indexuppräkning 

Årligen omräknas arvodena utifrån prisbasbeloppet i januari månad. 
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10.1. Presentation av valberedningens arbete  

10.2. Val av den nationella föreningen Företagarnas ordförande  

10.3. Val av den nationella föreningen Företagarnas förste vice ordförande 

10.4. Val av den nationella föreningen Företagarnas andre vice ordförande  

10.5. Beslut om antalet ledamöter i den nationella föreningen  

10.6. Val av ledamöter till styrelsen för den nationella  

föreningen Företagarna  

10.7. Val av en auktoriserad revisor, samt minst en, högst två, lekmannarevisor-/er  

10.8. Val av ledamöter till valberedning och sammankallande i  

valberedningen  
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Valberedningen presenterar sitt arbete. 

 

 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja Fabian Bengtsson, Företagarna Göteborg, till den nationella föreningen 

Företagarnas ordförande (nyval). 

 

 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja Hugo Leichsenring, Företagarna Stockholms stad, till den nationella föreningen 

Företagarnas förste vice ordförande (nyval). 

 

 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  välja Charlotte Wall, Företagarna Heby, till den nationella föreningen Företagarnas 

andre vice ordförande (nyval). 
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Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  styrelsen, förutom av ordförande och vice ordföranden samt ledamöter nominerade 

av branschförbunden, ska bestå av åtta ledamöter. 

 

 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  till ledamöter till styrelsen för den nationella föreningen Företagarna välja  

Ida Backlund, Företagarna Umeå (nyval) 

Carl-Johan Berthilsson, Företagarna Halmstad (omval) 

Jonas Grenfeldt, Företagarna Falun (nyval) 

Tobias Lindfors, Företagarna Luleå (nyval) 

Maria Myskowski, Företagarna Mullsjö (nyval) 

John Tengström, Företagarna Stockholms stad (nyval) 

Paula Wilson, Företagarna Skurup (omval) 

Petra Örjegren, Företagarna Östersund (nyval) 

att  till ledamöter till styrelsen för den nationella föreningen Företagarna, som 

branschförbundsrepresentanter välja  

Lena Gustafsson, företrädare för branschförbunden, Företagarna Uppvidinge 

(omval) 

 

Johan Aspelin, Golvbranschens Riksorganisation, Företagarna Stockholms stad 

(nyval) 
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Den auktoriserade revisorn väljs till slutet av den kongress som hålls under det fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. Revisor valdes vid kongressen 2016, vilket innebär att nytt 

val ska genomföras vid kongressen 2020.  

De förtroendevalda revisorerna väljs för en kongressperiod, d.v.s. till kongressen 2020. 

Valberedningen föreslår kongressen besluta 

att  till förtroendemannarevisorer välja  

Belinda Bagger, Företagarna Bjuv (nyval) 

Kjell Hjelm, Råneåföretagarna (nyval) 

att  välja Belinda Bagger till sammankallande för de förtroendevalda revisorerna.

 

 

 

På kongressen ska högst nio ledamöter till valberedningen väljas. En av ledamöterna utses till 

sammankallande. Ledamöterna väljs på två år (en kongressperiod). 

 

Ett särskilt utskott, Utskottet för ny valberedning, kommer under kongressen föreslå de högst 

nio personer som ska väljas till valberedningen fram till kongressen 2020. 

 

 

 

Kongressen föreslås besluta 

att till ledamöter i valberedningen till och med kongressen 2020 välja de högst nio 

personer som Utskottet för ny valberedning föreslår. 
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att  till sammankallande i valberedningen välja den som Utskottet för ny 

valberedning föreslår. 

 

Resultatet av den digitala omröstningen, där alla lokala föreningsordförande gavs möjlighet att 

rösta, redovisas i antal röster inom parentes. I bilaga 10 Val, presentation av nominerade till 

valberedningen, finns kandidaterna presenterade. 

 

Henrik Andersson, ordförande Företagarna Karlstad (15) 

Mikael Andersson, ordförande Företagarna Sotenäs (16) 

Bengt Bengtsson, Företagarna Upplands Väsby, ordförande regionbolaget Stockholms län (17) 

Staffan Blixt, Företagarna Göteborg (15) 

Malin Burman, ordförande Företagarna Östersund (22) 

Rose-Marie Danielsson, ordförande Företagarna Stockholms stad (16) 

Cathrine Dellborg, vice ordförande Företagarna Göteborg (23) 

Ingemar Eriksson, ledamot Företagarna Mullsjö (10) 

Tomas Janzén, ledamot Företagarna Kinda-Ydre (13) 

Johan Löfquist, ordförande Företagarna Hörby (11) 

Adnan Pehlivanovic, Företagarna Klippan (24) 

Roger Phil, ordförande Företagarna Eskilstuna (10) 

Pär Åkerberg, ordförande Företagarna Trosa-Gnesta, ledamot regionbolaget Mälardalen (14) 

Valda till kongressen 2018 

 

Cathrine Dellborg, vice ordförande Företagarna Göteborg och sammankallande  

Alfred Appelros, sekreterare Företagarna Olofström 

Bengt Bengtsson, Företagarna Upplands Väsby, ordförande regionbolaget Stockholms län  

Staffan Blixt, Företagarna Göteborg 

Malin Burman, ordförande Företagarna Östersund 

Rose-Marie Danielsson, ordförande Företagarna Stockholms stad 

Tomas Janzén, ledamot Företagarna Kinda-Ydre 

Adnan Pehlivanovic, Företagarna Klippan  

Pär Åkerberg, ordförande Företagarna Trosa-Gnesta, ledamot regionbolaget Mälardalen  
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Valberedningens uppgift är att till kongressen föreslå en styrelse till Företagarnas nationella förening 

som är bäst lämpad att styra den verksamhet som kongressen beslutar. Styrelsen ansvarar även för det 

till 100 procent ägda nationella servicebolaget Företagarna Service AB. 

Enligt Företagarnas stadgar har branschförbunden rätt till två ledamöter. Valberedningen har 

samverkat med branschförbundens valberedning. 

Till detta föreslår valberedningen också mötespresidium och kongressfunktionärer, revisor och 

lekmannarevisorer. 

Samtliga ledamöter i den nuvarande styrelsen har analyserats genom vår kompetensmatris och genom 

en omfattande swotanalys, samt genom personliga intervjuer och vid närvaro på styrelsemöten. Övriga 

nominerade kandidater har värderats och lagts in i kompetensmatrisen och i flera fall intervjuats. 

Valberedningen har lagt stor vikt vid styrelsens förutsättningar för effektivitet, vi strävar efter att få en 

styrelse som har kompletterande kompetenser och erfarenheter, som kan hantera aktuella och 

framtida ställningstaganden för medlemmarnas bästa. Anpassning till storstäder, regioner och mindre 

orter, företagarpolitisk förståelse och den enskilda företagarens situation samt digitaliseringen. 

En styrelse med god kunskap om vår organisation och vår omvärld, som är målinriktad och som 

respekterar varandra och som representerar olika åldersgrupper, regioner och nätverk. 

Arbetet har bedrivits systematiskt för att kunna lämna ett förslag som motsvarar de förutsättningar 

som valberedningen identifierat. 

Valberedningen har haft tolv ordinarie möten och ett flertal telefonmöten sedan förra kongressen 

2016. Valberedningen har företrädesvis lagt sina möten samtidigt som Riksstyrelsens möten, för att 

parallellt med våra möten kunna närvara som observatörer. Vilket har varit kostnadseffektivt och alla i 

valberedningen har fått möjlighet att träffa alla styrelseledamöter ett flertal gånger. 

Alla föreslagna kandidater har accepterat och bekräftat att de har tillgänglig tid för uppdraget. 

En enig valberedning står bakom detta förslag. 

 

 

Cathrine Dellborg  Rose-Marie Danielsson   Bengt Bengtsson 

Ordförande   Vice Ordförande   Sekreterare 

Alfred Appelros   Staffan Blixt    Malin Burman 

Tomas Janzen   Adnan Pehlivanovic   Per Åkerberg 
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Presentation av kandidater. 

 

Företagarna Göteborg, nyval 

Fabian Bengtsson är ägare och ledamot i NetOnNet AB, Waldir AB, 

och Remvassen AB, som är verksamma inom detaljhandel, finans- 

och försäkringssektorn samt fastighetsbranschen. Fabian är även 

styrelseledamot i Axfood AB och Svensk Fastighetsförmedling AB. 

Tidigare har han även varit VD i tredje generation för SIBA, 

ordförande i Elektronikbranschen och varit verksam i diverse 

andra bolag.  

2016 utsågs Fabian till EY Entrepreneur of the Year i Sverige, där 

Fabian jämfördes med 700 nominerade svenska entreprenörer. 

Fabian är en erfaren och färgstark ledare med tydlig 

organisationskunskap att utveckla företag i en allt mer digital värld.  

 

Med bred erfarenhet från börsbolag till intresseorganisationer och 

ett sinne samt starkt intresse för framtida trender har Fabian 

egenskaper för att skapa förutsättningar till den förändringsresa 

som alla bolag kommer att eller behöver genomgå i framtiden. För att lyckas med utmaningen att 

ständigt utvecklas och förändras tycker Fabian att man skall skapa förutsättningar för medarbetare att 

vissla på väg till jobbet, inte därifrån. 

 

Företagarna Stockholms stad, nyval 

Invald som ledamot 2010     

Andra vice ordförande 2014 

Hugo har grundat och driver Ants som är ett tillväxtbolag inom IT-

rekrytering med ca 50 anställda. Han har tidigare grundat, byggt upp 

och nyligen sålt Ants IT (Support, Nätverk och Drift) som idag har ca 

25 anställda. Inom Företagarna har Hugo engagerat sig sedan 2005 

lokalt, regionalt och på riksnivå i såväl styrelser som valberedningar. 

Hugo är idag andra vice ordförande i riksstyrelsen och har där varit 

ledamot sedan 2010 med fokusområdet IT och digitalisering.  

Företagarna har genomgått en omfattande transformation och ersatt 

tidigare storskalig kostsam telemarketing med utökad digital närvaro 

som vårt primära medel att nå ut. Slutmålet närmar sig allt mer: en 

framtidssäkrad välfinansierad organisation i tillväxt där vi är det 

självklara valet för Sveriges småföretagare. I riksstyrelsen har Hugo haft en uttalad roll i denna 

transformation.  

Utöver IT och digitalisering har Hugo haft olika roller i det arbete som pågår för att modernisera våra 

stadgar, avgifter och vår organisation. Inkluderar vi även hans tidigare arbete som Vice Ordförande i 

Valberedningen har han genom åren deltagit i rekryteringarna av Jens Spendrup, Monica Lindstedt, 

Elisabeth Thand Ringqvist och senast Günther Mårder.  
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Matchningen mellan Hugos kompetenser och Företagarnas utmaningar gör att vi föreslår honom till 

förste vice ordförande. 

 

Företagarna Heby, nyval 

Invald som ledamot 2014 

Charlotte är lantbrukare på Starfors säteri med i huvudsak 
uppfödning av Highland Cattle-boskap och får. Hon ingår som 
ägarrepresentant i styrelsen för Domarbo Skog AB, ett skogs- och 
fastighetsbolag. 1987 grundade hon nya Sturebadet och ingår som 
delägare i styrelsen för Sturebadet AB, Sturebadet Holding AB, 
Sturebadet Marina Tower AB och KPI Spa Management AB. 
Charlotte var med och grundade Lokala Partiet i Heby kommun, där 
hon var ordförande 1998-2012 och nu ingår i styrelsen. Hon är 
kommunfullmäktigeledamot i Heby kommun och tidigare ledamot av 
kommunstyrelsen. Sedan flera år är hon ordförande för Företagarna i 
Heby kommun och styrelseledamot i Företagarna Mälardalen Service 
AB. 

Charlotte är vice ordförande i Anders Walls stiftelse och har 
styrelseuppdrag i Västerlöfsta kyrkas musikstiftelse (ordf), Birgit Bonniers Stiftelse (ordf), Stiftelsen 
Ulriksdals slottsteater samt Giresta kyrkas musikstiftelse. Charlotte vill verka för att landets 
småföretagare möts med större förståelse och uppskattas som de viktiga samhällsbyggare de är. 
Småföretagare tar i regel ett stort ansvar för såväl de egna anställda som för lokalsamhället, samtidigt 
som de själva sällan kan utnyttja samhällets trygghetssystem. Småföretagaren bör därför ges ökade 
möjligheter att skapa sin egen trygghetsbuffert. Det handlar om att se över såväl skattesystem som 
lagar och regelverk. En viktig uppgift för Företagarna är att jobba med attityder och aktivt lyfta fram 
företagarfrågorna i samhällsdebatten. Villkoren för företagare måste förbättras så att fler vågar starta 
och expandera företag och skapa de arbetstillfällen Sverige så väl behöver. I synnerhet på landsbygden 
där samhällsservicen behöver förbättras för att underlätta verksamheten och utjämna skillnaderna 
mellan stad och land. Att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv för att uppmuntra 
entreprenörskap är också något som ligger Charlotte varmt om hjärtat. 

 

Företagarna Umeå, nyval 

Ida brinner för kvinnligt och ungt företagande. Som tjugotvååring 

startade Ida löshårsföretaget Rapunzel och byggde det med blod 

svett och tårar utan lån till att omsätta över 130 miljoner kronor. 

Hennes nätverk sprider sej inte bara i Sverige utan runt om i 

världen där hon prisats för sitt entreprenörskap och Hollywood 

kändisar som dyrkar hennes produkter. Hon vill verka för att fler 

kvinnor och framförallt unga startar företag och vågar bygga 

framgångsrika stora tillväxtföretag som skapar arbetstillfällen.  

 

Ida vill att Företagarna ska växa i sitt medlemsantal och 

popularitet bland den unga digitala generationen, framtidens nya 

medlemmar. Framtidens Sverige. 
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Företagarna Halmstad, omval 

Invald som ledamot 2010 

Carl-Johan är en etablerad entreprenör, som med engagemang och 

god förmåga skapar resultat. Carl-Johan är utbildad 

marknadsekonom och diplomerad fastighetsförvaltare och driver 

sedan 16 år Carl-Johan Berthilsson AB med utveckling av 

säljprocesser och lönsamhetskapande åtgärder för ett antal SME-

företag och två noterade börsbolag. 

Carl-Johan har varit regionordförande i Halland 2006 till 2010 och 

ledamot i Halmstadsföreningen sedan 2002. Halland är en aktiv 

region som under dessa år har ökat medlemsantalet och har hög 

medlemstrohet. 

Carl-Johan har styrelseuppdrag i ECSA Fastigheter AB, Nesca 

Fastigheter AB, S3C Holding AB, Cescara Fastigheter AB, AB 

Drapeau, Västplåt AB, Hallands Sanering och Halmstad Fastighets AB.  

Carl-Johan har gedigen och god kunskap inom fastighetsutveckling i den kommersiella sektorn och 

har arbetat med fastighetsutveckling sedan 1994 på fritids/intressebasis, och sedan 2004 är det den 

huvudsakliga näringsverksamheten med ett bestånd på 5 aktiebolag som äger kontor, produktion och 

logistikfastigheter i Halmstad, ca 22 000m2.  

Carl-Johan är kommunalpolitiskt engagerad och verkar i fullmäktige i Halmstad. Som politiker 

brinner han för att minska avstånden mellan näringslivet och politiken, för att förenkla företagandet 

både för små och stora företag. Han har förtroendeuppdrag i Halmstad kommun som ordförande i 

Fastighetsnämnden, samt som vice ordförande i Svenska Kyrkans fastighetsutskott. 

Under 2015 startade Carl-Johan tillsammans med sin kompanjon Västplåt AB, som idag har 19 

anställda. Carl-Johan tog över konkursboet efter Hallands Sanering, nu med 16 anställda och god 

lönsamhet och behöver dessutom nyanställa. 

Carl-Johan vill genom engagemanget i Företagarna skapa möjligheter för fri företagsamhet och har 

erfarenhet och ett stort engagemang för dessa frågor. Han anser att företagare är hjältar, och att 

företagandet är en förutsättning för utveckling och välfärd för Sverige. Människor skall ha möjlighet 

att förverkliga sina drömmar. Resultat, rättssäkerhet och engagemang är Carl-Johans ledord. 

Carl-Johan är gift med Camilla och har tvillingar, sönerna Carl och Sebastian, på 16 år. 

Företagarna Falun, nyval 

Jonas brinner för företagande och entreprenörskap, och vill arbeta 

för att fler ska kunna ta steget till att starta eget genom bättre 

kontakt mellan skola och näringsliv, sänkta arbetsgivaravgifter och 

bolagsskatter, och ökad mångfald i näringslivet. 

Han anser att riksstyrelsen bör ha en drivande roll i att Företagarna 

även fortsättningsvis arbetar nära, och för, sina medlemmar genom 

digitala lösningar, opinionsarbete och starka nätverk." 

Jonas har utöver en karriär som säljare drivit företag sedan 

gymnasiet, och har idag tre företag: ett konsultbolag, en 

kommunikationsbyrå som han grundat och är delägare i, och en 

startup som utvecklar webbaserade affärssystem för tjänsteföretag. 

På visitkortet står det digital strateg. 
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Han är också en certifierad styrelseledamot som sitter i styrelsen för Företagarna Falun och Almi 

Företagspartner GävleDala, utöver engagemanget i de egna bolagen. 

Jonas brinner för entreprenörskap och har också studerat ämnet på högskolenivå, och tycker särskilt 

att kopplingen mellan skola och näringsliv är viktig dels för att kompetensförsörja landets företag, dels 

för att skapa morgondagens entreprenörer och arbetsgivare. Företagspolitiskt är bolagsskatter och 

arbetsgivaravgifter viktiga frågor, liksom LAS och trygghetssystemet för småföretagare. 

Han bor i Vika utanför Falun där fru, barn och friluftsintresset upptar det mesta av hans lediga tid.  

 

Företagarna Luleå, nyval 

Tobias Lindfors har varit Entreprenör i mer än 20 år. 

Grundare, vd och huvudägare för rekryterings- och 

bemanningsföretaget StudentConsulting. 

StudentConsulting har senaste året satt 11 314 personer i jobb 

och koncernen omsätter 1,25 miljarder.  

Under 2015 förvärvades Pite Havsbad Group som ingår i 

koncernen och som består av 7 turist- och 

konferensanläggningar, varav Pite Havsbad som är Nordens 

största turist- och konferensanläggning. 

Tobias Lindfors har vunnit många utmärkelser bl.a. 

gasellvinnare av Dagens industri i Norr fyra gånger, Sveriges 

snabbast växande företag tre gånger av Ahréns Rapid Growth 

för sitt entreprenörskap och jobbskapande. Tobias har framröstats i Luleå till Folkets förebild. Blev 

årets Företagare i Sverige 2010 (Företagarna) och fick ta emot Kungliga näringslivsmedaljen år 2017.  

Tobias är engagerade och jobbar för bättre integrationen och fler jobb där StudentConsulting bl.a. är 

huvudsponsor för Somaliska Bandylandslaget och dess resa från flyktingar till Bandy VM och arbetet 

med att inspirera fler föreningar att jobba för bättre integration. 

Tobias Lindfors vill genom engagemanget i Företagarna skapa möjligheter för fler att starta företag 

och förverkliga sina drömmar. Det behövs fler ägarledda företag och Tobias vill jobba för att fler ska ta 

steget att bli Entreprenör som ung. Tobias har varit engagerade tidigare i styrelsen för Företagarna 

Luleå och sitter i styrelsen på Företagarna i Norrbotten.  

Tobias Lindfors bor i Luleå med familj Anna Wallin, barnen Stella 6 år och Sally 3 år. Fritidsintressen 

är att sporta barnen med bl.a. fotboll, dans, slalom, vara i stugan, samt, jakt och hockey. 
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Företagarna Mullsjö, nyval 

Född 1975. Har en bred erfarenhet av att driva företag och att ha 

många bollar i luften. Äger och driver Vitehall Förvaltning, 

Myskowski Förvaltning, Kyrkekvarn Turism och Myskowski 

Consulting. Bolagen är verksamma inom fastighetsförvaltning, 

bemanning inom byggsektorn samt turism och konferens med ca 

200 bäddar i stugby, turridning på islandshästar och 

kanotpaddling. Sitter sedan 2015 som styrelseledamot i Tidaholms 

Sparbank. Har tidigare jobbat i banksektorn inom pension och 

försäkring men även som kontorschef en kortare tid.  

Maria tycker att det ska vara enklare att driva företag och att regler 

och lagar ska anpassas till företagen. Det är viktig att kunna driva 

och utveckla företaget istället för att fastna i byråkrati. Vidare är det 

viktigt att underlätta anställning för att få in nyanlända och andra 

personer som står utanför arbetsmarknaden. Motto: Alla kan bidra med något. 

Som egen företagare inom olika branscher har Maria ett brett kontaktnät. 

Fritiden spenderas med vänner och familj. Största intresset är motorsport, gillar att köra cross och 

banbilsracing för att rensa tankarna. 

 

Företagarna Stockholms stad, nyval 

Jag är entreprenör och advokat med en genuin passion för 

innovativa affärsmodeller, ny teknik, entreprenörskap och 

företagande i alla dess former.  

En av mina största drivkrafter är utmaningen att vara kreativ och 

se möjligheter och lösningar där andra ser problem. Jag driver idag 

Excello Advokatbyrå som jag startade för fem år sedan som en 

utmanare på den svenska advokatmarknaden. Sedan 2017 driver 

jag även projektet LegalAI Sweden som kombinerar Artificiell 

Intelligens med juridiskt kunnande i ett tillgängligt gränssnitt för 

att därigenom sänka tröskeln till kvalificerad juridisk rådgivning. 

Som rådgivare kombinerar jag alla de olika erfarenheter jag samlat 

på mig som advokat, styrelseledamot, entreprenör, 

försäljningschef, managementkonsult, IT-utvecklare och reservofficer. Under det senaste decenniet 

har jag hjälpt mer än 200 företag, företagare och enskilda individer i olika stadier av deras 

företagsresor. Jag är alltid nyfiken på att träffa nya människor och att höra om deras erfarenheter, 

utmaningar och drivkrafter. 

Jag har även ett förflutet i Företagarna som ordförande i lokalföreningen Stockholms Stad. 
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Invald som ledamot 2016, omval 

Företagarna Skurup 

Jag är medlem i Företagarna och jag är med i nätverket för att jag 

har passion för företagsamhet. Jag brinner för entreprenörskap och 

jag vill påverka samt skapa ett bättre företagsklimat i Sverige. 

Min kunskap och strategiska tänkande gällande kommunikation och 

de digitala kanalerna. Organisationen arbetar mycket digitalt för att 

nå organisationens medlemmar och nya medlemmar här kommer 

min kunskap väl till pass. 

Min förståelse för organisationen och förankringen genom 

organisationen och våra medlemmar från den lokala nivån upp till 

riksnivå. 

Till vardags driver Paula tillsammans med sin man Andy Wilson 

företaget Hybrid State AB, en mediebyrå specialiserad på sociala 

medier. Hybrid State har slogan "Great stories for Great people" och deras erbjudande förstärker 

företagsvarumärke och skapar engagemang i sociala medier. Content marketing eller 

innehållsmarknadsföring. Copy, bild och film. Bolaget driver Lokalt Näringsliv; tre lokala 

näringslivstidningar som publiceras i sociala medier och som endast skriver positiva nyheter om det 

lokala näringslivet. 

Paula har ett förflutet från ”Framtidsforskning inom samverkan och digital kommunikation på 

arbetsplatsen och i det offentliga rummet” med utbildningen Master Kommunikation från Danmarks 

Designskole. 2004-2005 deltog hon i Styrelsekraft, ett styrelseprogram initierat av den då sittande 

näringslivsministern Maud Olofsson med syftet att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser. Hon är 

ordförande i Företagarna Skurup, föreningen som blev vald till Årets förening vid kongressen för två år 

sedan. 

 

Företagarna Östersund, nyval 

Petra har genom sin yrkesroll som delägare och VD för en 

redovisningsbyrå blivit väl insatt i företagares situation i många olika 

branscher. Hon brinner för de mindre företagens situation och anser 

att regelverket runt dessa bör förenklas för att få fler att våga satsa på 

att starta eget. Petra anser även att skattetrycket för företagarna bör 

lätta för att skapa förutsättningar för en större tillväxt på den globala 

marknaden. Hennes drivkraft är att utveckla de små företagens 

affärer.  

Petra har lång erfarenhet av styrelsearbete både från föreningar och 

företag och har genomgått ALMIs program styrelsekraft för att 

utveckla sin roll som ledamot. Hon är även certifierad 

styrelseledamot och har genomgått styrelseakademiens 

ordförandeutbildning. Hon har i grunden en dubbel magister i 

ekonomi och juridik och är auktoriserad redovisningskonsult. 2017 

nominerades hennes byrå till ”årets framtidsbyrå” av FAR då de har tagit stora kliv inom 

digitaliseringen och hållbart företagande. 

Petra är 45 år och bosatt i Jämtland med sin familj. På fritiden njuter hon gärna av dykning eller av att 

tillbringa tid i fjällen på skoter, till fots eller på skidor. 
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Företagarna Uppvidinge, omval 

Som företrädare för branschförbunden vill Lena bidra till att 

Företagarna kan dra nytta av den samlade kraften från 

branscherna som med sin variation representerar erfarenheter 

gemensamma för många av företagarnas medlemmar.  

Lena brinner för småföretagandet, kraften i entreprenörskap 

och dess roll i samhällsutvecklingen.  Ett fortsatt ökat utbyte 

med branschförbunden och ett alltmer synligt solo- och 

mikroföretagande är bärande frågor för Lena. 

 

Företagarna Stockholms stad, nyval 

Johan Aspelin, 43 år, Resarö/Vaxholm är vd för 

Golvbranschens Riksorganisation sedan 2012. Han är utbildad 

jurist och jobbar mest för och med ägarledda småföretag i 

byggbranschen. 

Johan har deltagit i Branschförbundets arbete inom företagarna 

sedan 2010. 
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Företagarna Bjuv, nyval 

 

Blinda driver sedan 10 år tillbaka Ekeby FöretagsRedovisning. Hon blev invald som kassör i 

Företagarna Bjuv 2013, därefter som ordförande 2017. 

Hon brinner för att hjälpa och stödja andra företagare med att lyckas i sina näringsverksamheter-både 

genom yrket och ordförandeskapet. 

Genom nätverkande kan vi tillsammans bli starkare, påverka och bilda opinion! 

En lekmannarevisor har till uppgift att kontrollera att kongressbeslut genomförs, och som medlem i 

Företagarna är det av största vikt att detta följs. 

 

 

Råneåföretagarna, nyval 
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Kjell Hjelm, 68 år, är en i allra högsta grad aktiv pensionär med en gedigen erfarenhet från mångårig 

verksamhet som företagare och inom föreningsverksamhet. Under årens lopp har Kjell jobbat med allt 

från starta eget till konkursutredningar i totalt ca 300 företag.  Senaste aktiva åren som Regionchef för 

Företagarna Norrbotten. 

Han har också haft förtroendeuppdrag i bland annat Säljarnas Arbetslöshetskassa, Säljarnas, IFK 

Råneå, Styrelseakademin och COOP Norrbotten. 

Bland nuvarande uppdrag märks ordförandeskapet i Företagarna Norrbotten, Luleå Golfklubb, Luleå 

Golf AB, samt att han är utnämnd till Lettlands Honorärkonsul i Norrbotten. På fritiden så är golf ett 

stort intresse som ger mycket glädje, kontaktnät tillsammans med social samvaro och motion. 

Kjell ser de förtroendevalda revisorernas uppdrag så att de främst ska följa upp och granska att fattade 

kongressbeslut verkställs eller åtminstone påbörjas under respektive mandatperiod. Dessutom ska 

styrelsebeslut och verksamheten i övrigt stå i samklang med kongressbeslut och stadgar.  
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Henrik Andersson, 27 år, vice ordförande Företagarna Karlstad (nyval) 

 

Sedan 2015 driver jag och två kompanjoner bolaget Storepartner Sweden AB som arbetar med 

miljösmart specialrengöring inom dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin. Innan jag blev 

företagare så arbetade jag med ungt entreprenörskap genom Ung Företagsamhet. Därefter 

arbetade jag som företagsrådgivare inom en ideell organisation där jag genom ett projekt 

stöttade näringslivscheferna i åtta olika kommuner med bemötande av företagsintresserade 

personer samt höll i behovsstyrda utbildningar.  

Jag har haft en nära relation till Företagarna sedan jag gick i gymnasiet. Jag har suttit med i 

den nationella styrgruppen för Företagarnas Unga Nätverk sedan 2015 och engagerad mig 

lokalt och regionalt vid olika arrangemang. Sedan 2018 är jag ny vice ordförande för 

lokalföreningen Karlstad/Hammarö/Grums. Som företagare är jag självklart aktiv medlem 

sedan 2016. 

 

Mikael Andersson, 49 år, ordförande Företagarna Sotenäs (nyval) 
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Som 13 åring köpte jag min första dator, när jag var 15 år levererade jag datorer till kompisar 

och lärare. Jag är en samhällsengagerad serieentreprenör. Startade firma när jag var 16 år, 

anställde den förste samma år och började importera dataprodukter. Reste till Kina och 

Sydostasien 1990, det var ju där grejerna tillverkades. Byggde upp eget varumärke och blev 

störst i norden på tillbehör på den tidens främsta hemdator Commodore, vilken bolaget 

dessutom fick agenturen för. Vidare byggdes en agentverksamhet med kända varumärken som 

Epson, Minolta och en rad kinesiska märken upp. Verksamheten såldes sedan 2002. Parallellt 

startades multimediabutiker i köpcentrum och bredbandsnät byggdes där Telia inte ville bygga 

ut. Ett 50 procentigt ägande i ett webhotell införskaffades. Vidare byggdes fastighet för 

verksamheten. 2004 startade en ny resa med ett bolag som senare kom att noteras, detta inom 

tunga maskiner, den verksamheten fick avvecklas (allt som glimmar är inte guld). 

Moderbolaget lever dock vidare som investmentbolag och har nyligen investerat i Green Tech 

och Blockchain-teknologi bland annat. 

Jag själv jobbar i dag som konsult inom tillväxt och turnarrounds samt rekonstruktör. Jag är 

engagerad i några startups inom bl.a. biogasteknik, solelteknik. Vidare jobbar jag med 

utveckling av fastigheter och planprocesser. Dessutom kandiderar jag som politiker i höstens 

val. 

Min bättre hälft och tillika mina tre söners mor, driver ett framgångsrikt bolag som tillverkar 

Sveriges snyggaste och exklusivaste dörrar och där finns även ett djupt miljöengagemang och 

tänkande utanför boxen. Vi vågar utmana och tänka nytt. 

Jag har ett stort nätverk i hela Sverige, har varit engagerad i Företagarnas lokala styrelse 

sammantaget i över 15 år i två omgångar sedan tidigt 90-tal, ca 5-7 år av dessa som 

ordförande. 

 

Bengt Bengtsson, 71 år, ordförande regionbolaget Stockholms län, Företagarna 

Upplands Väsby och Företagarna Sigtuna (omval) 

 

 

 

 

 

 

Jag äger och driver företaget Tinnholmen Kommunikation AB. Företagarna gör skillnad. 

Därför har jag under många år engagerat mig i organisationen. Jag har varit både anställd och 

förtroendevald. 1991 började jag som regionchef i Kalmar län och 1998 flyttade jag till 

Stockholm och blev chef för KOM – kommunikation, opinion och marknad på Riks.  2002 

lämnade jag för att starta eget företag. Medlemskap i Företagarna var självklart och snart var 

jag förtroendevald i Företagarna Upplands Väsby. Efter något år tog jag över ordförandeklubban 
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och hade det uppdraget tills jag började arbeta som konsultande regionchef för Företagarna 

Stockholms län i januari 2011. Ett inhopp som varade i tre år. 

Förutom många år i Företagarna och som egen företagare inom PR och Kommunikation har jag 

engagerat mig i andra ideella föreningar.  För att nämna ett annat uppdrag som har bäring på 

företagande och entreprenörskap var jag under fem år ordförande för Ung Företagsamhet i 

Stockholms län. 

Tidigare i livet har jag arbetat som journalist och redaktionschef inom Barometern-koncernen 

under mer än 20 år. 

 

Staffan Blixt, 68 år, Företagarna Göteborg (omval) 

 

 

 

Jag har varit medlem sedan 1988. Ledamot av valberedningen 2016, lekmannarevisor i 

Företagarna Göteborg 2016. Styrelseledamot i Företagarna Skövde 1991 - 1997 varav ett år 

som ordförande. Styrelseledamot i Företagarna Göteborg 2001 - 2016 varav 9 år som vice 

ordförande. Varit valberedare i Företagarna Västra Götalandsregionen samt styrelseledamot 

av Företagarnas Delregion Göteborg. Styrelseledamot i Branschförbundens Representantskap 

1998 - 2016 varav 4 år som ordförande. Suppleant i Riksstyrelsen 1998 – 2001 samt 2006 – 

2010. Ordinarie ledamot i Riksstyrelsen 2010 – 2016. Har varit styrelseledamot och vice 

ordförande i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund 1992 – 2002. 

 

Malin Burman, 27 år, ordförande Företagarna Östersund (omval) 

 

Jag har varit företagare sedan 2011 och bor i Östersund i Jämtlands län. Sedan 2011 driver jag 

bolaget Kriskonsulterna som sysslar med krishantering och sedan våren 2018 driver jag 

tillsammans med fyra entreprenörer Guldtalarna som är en talarförmedling. Innan jag blev 
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företagare utbildade jag mig och tog en masterexamen i risk- och krishantering och har arbetat 

både privat och statligt under min karriär.  

Jag har varit engagerad i Företagarna sedan 2015, då jag kom med i den nationella 

styrgruppen (advisoryboard) för Företagarnas unga nätverk. Jag har sedan engagerat mig i 

lokalföreningen i Östersund och blev invald som ledamot i styrelsen ifjol, och i år har jag 

tillträtt som ordförande. Jag har också hunnit med att vara en del av den nationella 

valberedningen 2016-2018. Som valberedningsledamot kan jag bidra med ett stort nätverk och 

tidigare valberedningserfarenheter av riksstyrelsens valberedning. 

 

Rose-Marie Danielsson, 67 år, ordförande Företagarna Stockholms stad 

(omval) 

 

 

Tillsammans med min man driver jag Roma Resurs sedan 2005. Vi levererar konsulttjänster 

inom ekonomi/redovisning samt inom Human Resources. Jag har en bakgrund som 

personalchef i större och medelstora företag samt som utbildningsledare på kvalificerad 

yrkesutbildning för personalvetare och lönespecialister.  

Jag har varit styrelseledamot i Stockholm stad sedan 2011 och är styrelseordförande sedan 

2015. Jag har förmånen av att få arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta 

styrelsemedlemmar som brinner för företagarfrågor. 

Vad jag kan bidra med i valberedningen är min yrkeserfarenhet inom kompetensmatchning, 

kunskap om Företagarna och erfarenhet från riksstyrelsens valberedningsarbete. ”Rätt man på 

rätt plats” gäller inte bara på arbetsplatser utan även i styrelser. 

 

Cathrine Dellborg, 61 år, vice ordförande Företagarna Göteborg (omval) 
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Cathrine driver en Advokatbyrå i Göteborg tillsammans med sin man, har tre anställda och är 

marknadsekonom. Advokatbyråns huvudsakliga inriktning är skadeståndsjuridik mot 

försäkringsbolag, brottmål och småföretagarfrågor. 

Cathrine har tidigare varit fritidspolitiker och suttit i Kommunfullmäktige och 

Äldreomsorgsämnden. Nuvarande uppdrag utöver Företagarna som hon har är bl.a. 

nämndeman i Hovrätten för Västra Götaland och ledamot i Svenska Mässans 

Huvudmannaråd. 

Cathrine har mycket god kännedom om Företagarna som organisation efter många års 

engagemang både lokalt, regionalt och som tidigare suppleant i Riksstyrelsen. Cathrine bidrar 

med sitt stora nätverk och valberedningserfarenhet både från Göteborgsstyrelsen och som 

ordförande i nuvarande Riksstyrelsevalberedning (2016-2018). 

 

Ingemar Eriksson, 67 år, ledamot Företagarna Mullsjö (nyval) 

 

Sedan min uppväxt har jag varit uppfostrad i familjeföretag inom transport o 

entreprenadbranschen. Jag brinner för samhällsfrågor, har varit politiskt aktiv i olika 

nämnder och styrelser men kan konstatera att driva och utveckla småföretagandet behövs 

starka bakomvarande organisationer, därför har jag ägnat mycket tid åt min 

branschorganisation, Sveriges Åkeriföretag, dels som ledamot och styrelseordförande på 

regional nivå och riksstyrelsen under ett antal år. Företagarna som organisation var jag 

branschförbundens ordförande under några år och även då med i riksstyrelsen, är idag aktiv i 

lokalt och känner till denna organisation mycket väl. Har ett stort nätverk och vill att bredden 

av småföretagare är med och styr företagarnas utveckling. 

Jag anser att småföretagandet är pulsådern i vårt land, Företagarna har en otrolig uppgift att 

driva och påverka möjligheten att både starta och driva företag. 

Utan företag stannar Sverige, organisationen Företagarna är för mig en nödvändig 

organisation som på ett mycket bra sätt kan fortsätta påverka, underlätta och göra 

småföretagandet roligt och lönsamt. 
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Tomas Janzén, 51 år, ledamot Företagarna Kinda-Ydre (omval) 

 

 
Sedan 2004 äger och driver jag som huvudsysselsättning Hyvelkompaniet i Kinda AB. Vi har 

ytterligare tre aktiva företag i familjen; Dyk Industri och marinservice, Maries Janzéns 

Zonterapi och Näs Gård.  

Hyvelkompaniet ligger i Kisa och sysselsätter i dag fyra personer. Vi är företaget som hjälper 

och löser framtagandet av trävaror som dom stora skogsindustrierna och hyvlerierna inte vill 

eller kan producera. Vi jobbar även med arkitekter, byggare och slutkunder för framtagande av 

konstruktionsvirke, husklädslar, ute- och innepaneler och listverk. Styrkan hos oss är att vi har 

spektrat från enstaka brädor till hela långtradarlass av produkter. 

Det är kundens behov som styr vår produktion. Trä är i tiden nu så vi ligger i planeringsstadiet 

för ytterligare två produktionslinjer för att möta behov och möjligheter som marknaden 

flaggar för. 

Som nyinflyttad och ny företagare i Kindabygden hade jag inget kontaktnät, vilket jag var i 

behov av för mitt företagande. Ganska snart insåg jag att Företagarnas förening i Kinda/Ydre 

kunde hjälpa mig att lösa mitt behov. Jag blev medlem 2004 och ganska snart blev jag invald i 

styrelsen. Året efter valdes jag även in till regionstyrelsen i Östergötland och har varit ombud 

på kongresserna sedan dess. Sedan 2016 är jag också ledamot i den nationella valberedningen 

och i Företagarnas Föreningsbolag AB. 

Uppdragen på alla nivåer inom Företagarna har gett mig ett brett kontaktnät och en stor 

kunskap om organisationen och dess utveckling. Jag har kunskap om Företagarnas grunder 

och de utmaningar vi står inför. 

 

Johan Löfquist, 53 år, ordförande Företagarna Hörby (nyval) 

 

 

171



   
 

 

Jag äger och driver JL Reklam som finns i natursköna mittskåne. Företaget startade jag 1984 

och blev medlem i den lokala Hantverksföreningen 1986. Har varit med i styrelsen lokalt i 

Hörby många år, de senaste åren som ordförande. Jobbar som ledamot i Företagarna Syds 

regionstyrelse och i Ung Företagsamhet Skåne.   

Startade min arbetsbana inom ICA koncernen parallellt med min firma och jobbar idag heltid 

med reklam och marknadsföring åt bl a många svenska artister/dansband som typ Hasse 

Andersson och Wizex, men även traditionell marknadsföring åt företag som t ex Audio Video 

och ICA. 

En sak som jag brinner för är att få ungdomar att gilla företagande och där är Företagarnas 

stora lokala nätverk tillsammans med Ung Företagsamhet en bra start.  

 
Adnan Pehlivanović, 38 år, Företagarna Klippan (omval) 
 

 
 
 
Jag är utbildad civilekonom från Högskolan i Kristianstad. Har en familj bestående av sambo 
och en 4,5 årig dotter.  
  
Ursprungligen är jag från Bosnien och Hercegovina och kom till Sverige som flykting i maj 
1993. Bor idag i Helsingborg men är verksam i Klippan där jag tillsammans med min kollega 
Jenny äger och driver HR Redovisning i Klippan AB som är en auktoriserad redovisningsbyrå. 
Jag har arbetat på byrån sedan 2006 som redovisningskonsult och är delägare i bolaget sedan 
2011. Vi är idag totalt tre anställda på byrån.  
 
Mitt engagemang i Företagarna startade som suppleant den lokala föreningen 2012 för att 
2014 bli ordförande i den lokala föreningen. Jag är ledamot i den nationella valberedningen 
och i Advisory Boarden för förtroendevalda. Styrelsearbete har alltid intresserat och inspirerat 
mig. 
  
Jag vill gärna vara med och driva Företagarna framåt för att bli den moderna organisationen 
och självklara valet för en framgångsrik företagare oavsett bakgrund och bransch. Min 
drivkraft är mottot ”Alla kan!”. Med min kunskap och bakgrund vill jag involvera människor i 
Företagarna som idag kanske inte ser sig själva som en självklar medlem eller förtroendevald.    
 
Är ett stort fan av Zlatan och gillar all form av idrott. 
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Roger Phil, 49 år, ordförande Företagarna Eskilstuna-Torshälla (nyval) 
 

 
 
Jag har varit företagare och entreprenör i 25 år. Jag lever med min dotter som är 9 år och är 
änkeman sedan 2015. Mina bolag har varit allt från dykföretag, fastigheter och logistik. 
Grundare och ägare av Pihls Holding AB och dess underbolag.  
 
Mitt engagemang i Företagarna startade som ledamot i den regionala föreningen 2014 för att 
2015 bli ledamot i den lokala föreningen. Arbetar sedan 2017 som ordförande i den lokala 
föreningen. Jag är utöver detta uppdrag förtroendevald i flertalet styrelser inom kommunala- 
och SME-bolag, stiftelser samt Högskola. Tack vare mina många engagemang så har jag ett 
stort och brett kontaktnät. 
 
Mitt engagemang såväl lokalt, regionalt och nationellt är att stärka företagaren genom att 
skapa goda förutsättningar för både nya och etablerade företag. 

 
 
 
Pär Åkerberg, 52 år, valberedare Trosa-Gnesta, ledamot Företagarna Mälardalen 
service AB (omval) 

 

 

Jag startade mitt företag 1988 med 1 st. Taxibil i Trosa kommun, som numera är ett 

dotterbolag till Åkerbergsfastighets AB som jag äger och driver till 100 %.  

P-O Åkerbergstrafik AB består av ca 90 anställda och det finns ca 100 st. olika enheter som har 

olika grenar som, skoltrafik i Trosa - och Södertälje kommun. Beställningstrafik för buss som 

vi kör inom Sverige samt övriga Europa. Vi har även budbilar upp till stora lastbilar som 

transporterar allt från spannmål, flis, cement, grus och jord. Vidare under entreprenadsidan 

jobbar vi med mark och grundarbeten. Inom Trafikbolaget driver vi också buss och 

lastbilsverkstad, samt en YKB Skola för Buss och lastbil, är delägare i Södertälje Taxi AB där 

huvuddelen av taxiverksamheten bedrivs.  

Angående övriga uppdrag som har jag arbetat med styrelsearbete/arbetsgrupper, jag har även 

arbetat i styrelsen i Trosa Gnesta Taxi under 80-talet. Sedan 1992 har jag arbetat i styrelsen i 

Södertäljetaxi AB, och numera är vice ordförande. Inom bussbranschen började jag att arbeta 

med styrelsearbete 2005 där jag nu är ordförande i Stockholms bussbranschförening, jobbar 

även i olika arbetsgrupper inom bussbranschen.  
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Inom Företagarna har jag varit engagerad från början av 2000-talet inom Trosa, som senare 

blev sammanslaget med Gnesta, där jag började som ledamot och sedan som vice ordförande, 

och idag ordförande. Inom Företagarna region Södermanland jobbade jag i styrelsen fram till 

sammanslagningen, som blev region Mälardalen. Jag är också ledamot i styrelsen för 

Mälardalens regionbolag. Har bland annat vari med i företagarna riksgruppen för 

organisations struktur. Andra grupper som jag deltar i är; Trosa kommun, gruppen för 

turistfrågor, näringslivsfrågor, företagsklimat. Arbetar också i några grupper inom 

kollektivtrafikmyndigheten i Södermanland och inom Kommersiell linjetrafik.  

Jag har ett brett kontaktnät inom mina branscher, och jag har bra kunskap om Företagarnas 

organisation och struktur. Eftersom jag har jobbat med styrelsearbete i många år så tror jag 

mig veta att rätt teambildning är avgörande för ett bra styrelsearbete, och att ge styrelsen 

arbetsro för att leverera proffsiga beslut.  
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11.1. Annat ärende som ankommer på kongressen enligt lag eller stadgarna  

11.2. Övriga ärenden som riksstyrelsen eller ombud väckt vid kongressen och som 

kongressen med 2/3 majoritet beslutat kan behandlas vid kongressen  

 

 

 

Kongressen föreslås besluta 

att till protokollet notera att det inte anmälts något ärende som ankommer på 

kongressen enligt lag eller stadgarna.  
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