
Protokoll fört vid Alunda Företagareförenings årsmöte tisdagen den 1 sep 2020. 
Plats: Furuhöjdskyrkan park klockan 19:00  
Närvarande från styrelsen Kim Vidfält, Eva ”Edda” Franzén, Kjell Preuschhof, Gudrun 
Hedenskog, Lena Holmgren, och Mia Mattsson samt Stefan Petersson och Björn Engsten från 
valberedning. Närvarande medlemmar: Lovisa Sjökvist och Jennie Kjellberg. 

Det var få deltagare vid mötet. Inte så konstigt, codvid19 påverkade situationen av att mötet 
hölls utomhus och att årsmötet blev så senarelagt.  
 
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
Kim Vidfält valdes till ordförande och Eva ”Edda” Franzén till sekreterare. 
2. Val av justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll 
Mia Mattsson valdes till justerare. 
 3. Mötets behöriga utlysande  
Möte är behörigt utlyst. 
4. Fastställande av föredragningslistan  
Föredragningslistan godkändes efter tillägg FiS på övriga frågor.  
5. Skriftliga rapporter:  
a) Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen godkändes.   
 b) Ekonomisk redovisning 
Kassören föredrog ekonomin och den är god och helt utan anmärkningar. 
 c) Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse var gjord men dokumentet saknades på mötet. Kjell kunde intyga att 
revisorerna bedömde att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed. 
Revisorsberättelsen kommer snarast läggas ut på föreningens webbplats. 
 6. Styrelsens ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för kommande verksamhetsår.   
7. Beslut om ändring av stadgarna 
Gudrun Hedenskog har arbetat med de nya stadgarna. Till detta årsmöte togs andra 
tagningen. Godkändes. Därmed har vi nya stadgar. Kommer finnas utlagda på föreningens 
webbplats.   
9. Val av styrelse:  
a) Val av ordinarie ledamöter 
Kim Vidfält, 2 år 
Eva ”Edda” Franzén, 2 år 
Stefan Gustafsson, 2 år 
Till pågående period sitter Gudrun Hedenskog, 1 år kvar. Kjell Preuschhof, 1 år kvar samt 
Viktor Ljungberg, 1 år kvar.                               
 b) Val av suppleanter 
Lena Holmgren, 1 år. 
Jennie Kjellberg, 1 år 



c) Val av två revisorer  
Gunnar Rydvall 
Per Synneborn 
e) Val av valberedning 
Stefan Pettersson 
Björn Engsten 
Daniel Larsson  
10. Fastställande av medlemsavgift och budget 
Medlemsavgiften kvarstår oförändrad.  
 
11. Övriga frågor 
Företag i samverkan. Få på mötet var vi, men det blev livliga diskussioner om FiS. Både 
positiva och negativa åsikter togs upp, viktigt att det ventileras. 

Medlem Lovisa Sjökvist som också är ordförande för FiS gjorde en bra och tydlig redovisning 
för vad som gäller FiS i framtiden: 

• FiS:s verksamhet avvecklas och Micaela Zackrissons anställning avslutas. Därmed 
upphör arbetsgivaransvaret. Organisationsnumret behålls fall något vill göras 
gemensamt. 

• FiS övergår till samverkansnätverk med representanter från företagarföreningarna 
och ÖK för informationsutbyte. Möten kommer vara någon gång per år. 

• Bevara presentkortet och se möjligheten för företagarföreningarna att köpa tjänst av 
Micaela Zackrissons för administration. 

• Digitaliseringsprojektet genomförs. Intresseanmälan skickas ut till medlemmarna. 

Eftersom dessa förändringar är på gång i Företag i Samverkan tyckte mötesdeltagarna att 
det var viktig med en fortsatt diskussion om FiS. Diskussionen fortsätter vidare på 
kommande styrelsemöte den 7 oktober. 

 
 12. Mötets avslutande.    
Vi tackar varandra och ett speciellt tack till Mia Mattson för sitt fantastiska arbete som 
sekreterare under åren. 
 

Vid datorn    Justerare 
 
 
Eva ”Edda” Franzén   Mia Mattsson 

            

 


