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Närvarande stämmoombud: enligt röstlängd, bilaga 1. Därjämte var bl a styrelsens ordförande,
verkställande direktören, ledamöter och suppleanter i styrelsen, revisorerna, ledamöter i
valberedningen, ledamöter i SME-kommittén, företrädare för medlemmarna samt medarbetare
från Svenskt Näringslivs kansli närvarande.
____________________________________________________________________________
1.

Stämmans öppnande

Svenskt Näringslivs ordinarie stämma 2019 öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Persson.

2.

Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt välja Fredrik Persson som ordförande vid stämman.
Ordföranden utsåg chefsjuristen Anders Thorstensson att vara sekreterare vid stämman och
Chatarina Falk att föra protokollet.

3.

Upprättande och godkännande av röstlängden

Stämman beslöt att utdelad förteckning över föranmälda stämmoombud, bilaga 1, efter avprickning
av närvarande stämmoombud ska utgöra röstlängd och att denna ska justeras i samband med
justeringen av protokollet.

4.

Godkännande av förslaget till dagordning

Stämman beslöt godkänna utsänt förslag till dagordning.

5.

Val av justerare

Stämman beslöt välja två stämmoombud, Elisabeth Tedestål (Svensk Handel) och Jörgen Bergqvist
(Måleriföretagen i Sverige), att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6.

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman noterade att kallelse till ordinarie stämma enligt § 17 i Svenskt Näringslivs stadgar ska ske
minst 14 dagar före stämman genom brev till medlemmarna och de stämmoombud som anmälts till
föreningen. Noterades att sådan kallelse skickats den 30 april 2019, dvs 24 dagar före stämman.
Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

7.

Framläggande av årsredovisningen 2018 för föreningen Svenskt Näringsliv
och revisionsberättelsen

Ordföranden informerade om principerna för ersättningar till ledande befattningshavare inom
Svenskt Näringsliv och att utfallet under 2018 finns beskrivet i årsredovisningens not 6.
Årsredovisningen 2018 för den ideella föreningen Svenskt Näringsliv och koncernen, som tillställts
stämmoombuden med kallelsen, ansågs föredragen.
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Auktoriserad revisor Helena Kaiser de Carolis, PWC, ansvarig revisor i Svenskt Näringsliv, redogjorde
för revisionsprocessen respektive slutsatserna från revisionen av Svenskt Näringsliv under 2018 samt
föredrog sin revisionsberättelse för föreningen och koncernen.
Lekmannarevisorn Lisbeth Gustafsson föredrog härefter sin revisionsberättelse för föreningen och
koncernen, varvid hon kommenterade det arbete som hon genomfört inom ramen för lekmannarevisionen och som bl a syftat till att utvärdera Svenskt Näringslivs verksamhet med utgångspunkt från
medlemsnyttan för företagen .
Stämman noterade att revisorerna tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören i
föreningen beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av föreningen år 2018.

8 a.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för föreningen
Svenskt Näringsliv samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt fastställa de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för föreningen
respektive koncernen för 2018.

8 b.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören i föreningen ansvarsfrihet
för sin förvaltning av föreningen år 2018.

9.

Framläggande av årsredovisningen 2018 för Svenskt Näringsliv Service AB samt
revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Årsredovisningen 2018 för Svenskt Näringsliv Service AB, som tillställts stämmoombuden med
kallelsen, ansågs föredragen.
Revisionsberättelsen respektive lekmannarevisorns granskningsrapport Servicebolaget föredrogs av
aukt revisor Helena Kaiser de Carolis.
Stämman noterade att revisorerna tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören
i bolaget beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget år 2018.

10.

Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören i
Svenskt Näringsliv Service AB

Stämman beslöt att styrelsen och verkställande direktören i Svenskt Näringsliv Service AB ska
beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget år 2018.

11.

Utseende av ombud att företräda föreningen vid bolagsstämma i Svenskt Näringsliv Service AB

Stämman uppdrog åt ordföranden Fredrik Persson att vara ombud för föreningen vid bolagsstämman
i Svenskt Näringsliv Service AB samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören i Servicebolaget
ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolaget år 2018.
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12.

Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter utom verkställande direktören
och till revisorerna

Ordföranden informerade om att Svenskt Näringslivs valberedning har berett ersättningsfrågorna.
Valberedningens förslag har skickats ut med kallelsen till stämman. - I valberedningen inför årets
stämma har ingått följande ledamöter: Staffan Lindquist (ordförande), Pether Fredholm, Stefan
Jonsson, Gunnar Schön och Lennart Wiklund. Personliga ersättare har varit Christer Johansson,
Maria Zimdahl, Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, Andreas Gyllestrand och Erik Svensson. Styrelsens
ordförande och SME-kommitténs ordförande har varit adjungerade till valberedningen.
Staffan Lindquist informerade inledningsvis om valberedningens uppgifter samt att valberedningen har
haft sju sammanträden inför årets stämma.
Noterades att arvoden och ersättningar senast höjdes vid stämman 2018.
Härefter framlades valberedningens förslag, innebärande en höjning av dessa arvoden med 2 %,
för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits enligt följande:
1)

Ett sammanträdesarvode utges per bevistad sammanträdesdag till styrelsens ledamöter och
suppleanter (utom VD) för deltagande i ordinarie och extra möten med styrelsen och verksamhetsstyrelsen. Sammanträdesarvodet delas upp på ett halvdagsarvode om 2 750 kronor för
möten som varar upp till två timmar och ett heldagsarvode om 5 500 kronor för möten som varar
längre än två timmar. Samma sammanträdesarvode ska utges till ledamöter i SME-kommittén
för deltagande i ordinarie och extra möten med SME-kommittén och med SME-presidiet.
Sammanträdesarvoden – hel- eller halvdagsarvoden – kan även utges till styrelsens ledamöter
och suppleanter (inklusive verksamhetsstyrelsen), ledamöter i SME-kommittén samt till
företrädare för medlemsföretag, som på begäran av Svenskt Näringsliv medverkar i projekt,
arbetsgrupper och liknande inom ramen för Svenskt Näringslivs verksamhet.

2)

Reseersättning till styrelseledamöter och suppleanter, ledamöter i SME-kommittén samt
företrädare för medlemsföretag utbetalas för faktiska verifierade resekostnader inom Sverige i
samband med möten och aktiviteter som enligt p. 1 berättigar till sammanträdesarvode.

3)

Utöver sammanträdesarvoden ska arvoden om sammanlagt högst 4 252 400 kronor utges till
verksamhetsstyrelsens ledamöter utom VD.
Beloppet innefattar ett arvode om 1 320 300 kronor till styrelsens ordförande samt ett arvode om
528 100 kronor till ordföranden i SME-kommittén, som tillika är ledamöter i verksamhetsstyrelsen.
Övriga ledamöter i verksamhetsstyrelsen ska erhålla vardera 199 500 kronor. För det fall att
verksamhetsstyrelsen adjungerar annan person till sig under ett helt verksamhetsår ska den
adjungerade personen erhålla samma arvode som ordinarie ledamot i VS.
Ordinarie sammanträdesarvode om 5 500 kronor per sammanträdesdag ska utgöra full ersättning
för arbete i övriga av styrelsen och verksamhetsstyrelsen inrättade utskott och kommittéer.
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4)

De auktoriserade revisorerna ska ersättas enligt godkända räkningar.
Lekmannarevisorerna ska ersättas med 55.000 kronor till den ordinarie lekmannarevisorn
och med 27.400 kronor till suppleanten.

Stämman beslöt fastställa arvoden och ersättningar till styrelsen och verksamhetsstyrelsen, utom VD,
samt till revisorerna i enlighet med valberedningens förslag.

13.

Anmälan från medlem, med rätt att utse ledamot eller suppleant av föreningens styrelse,
om namn på utsedda personer

Information lämnades om vilka ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse som medlemsorganisationerna utsett i enlighet med § 8 i stadgarna för Svenskt Näringsliv, bilaga 2.
Stämman noterade att ytterligare förändringar av styrelsen kommer att ske efterhand som medlemsorganisationerna vid kommande årsmöten utser nya ledamöter eller suppleanter till styrelsen.

14.

Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen som ska väljas av stämman

Staffan Lindquist framförde valberedningens förslag till stämman att utse oförändrat tolv ledamöter i
Svenskt Näringslivs styrelse.
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämmovalda ledamöter i Svenskt
Näringslivs styrelse ska vara tolv.

15.

Val av ledamöter i styrelsen som nämns under p. 16

Staffan Lindquist framlade valberedningens förslag till stämmovalda ledamöter i Svenskt Näringslivs
styrelse för tiden fram till nästa ordinarie stämma 2019.
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till ledamöter i styrelsen
omvälja Johan Andersson, Adam Brånby, Henrik Henriksson, Maria Mattsson Mähl, Fredrik Persson,
Michael Prising, Johan Sjöberg, Johan Skoglund och Marie Svensson samt
nyvälja Eva Dunér, Rickard Gustafson och Lotta Lyrå.

16.

Val av styrelsens ordförande

Staffan Lindquist framlade valberedningens förslag till stämman att omvälja Fredrik Persson som
styrelseordförande i Svenskt Näringsliv.
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Fredrik Persson som
ordförande i Svenskt Näringslivs styrelse.
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17.

Val av ledamöter i verksamhetsstyrelsen

Stämman noterade att stämman i enlighet med § 8 b i Svenskt Näringslivs stadgar ska utse
ledamöter i verksamhetsstyrelsen som - utöver styrelsens ordförande, SME-kommitténs
ordförande och VD - ska bestå av högst 12 ledamöter från styrelsen. Vid val till verksamhetsstyrelsen ska föreningens struktur och den sektorsvisa indelningen av föreningens medlemmar
beaktas.
Staffan Lindquist framlade valberedningens förslag, efter nomineringar från de fem sektorerna,
avseende ledamöter i verksamhetsstyrelsen enligt följande:
För sektor industri:
Lennart Evrell, Anders Fröberg, Claes Hansson, Maud Spencer och Åke Svensson;
För sektor tjänster:
Eva Domanders, Fredrik Gren och Marcus Kristiansson;
För sektor handel/hotell/restaurang:
Maud Olofsson och Anders Svensson;
För sektor transport:
Björn Alvengrip;
För sektor bygg/installation:
Carin Stoeckmann.
Stämman beslöt välja ledamöter i verksamhetsstyrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

18.

Val av revisorer jämte suppleanter för dem

Stämman noterade att enligt § 14 i Svenskt Näringslivs stadgar ska ordinarie stämma utse två
ordinarie revisorer och två suppleanter för dem. Nuvarande revisorer från PWC är Helena Kaiser
de Carolis, ordinarie revisor, och Sussanne Sundvall, revisorssuppleant. Nuvarande lekmannarevisorer är Lisbeth Gustafsson, ordinarie, och Tore Nilsson, suppleant.
Staffan Lindquist informerade om att valberedningen förslagit omval av de auktoriserade revisorerna
från PWC respektive nyval av lekmannarevisorerna i Svenskt Näringsliv för tiden fram till ordinarie
stämma 2020.
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att som ordinarie revisor omvälja
auktoriserade revisorn Helena Kaiser de Carolis och som revisorssuppleant för henne omvälja
auktoriserade revisorn Sussanne Sundvall.
Stämman beslöt vidare i enlighet med valberedningens förslag att som lekmannarevisor nyvälja
Tore Nilsson och som suppleant för honom nyvälja Magnus Larsson.
Ordföranden tackade valberedningen för dess arbete inför årets stämma.

19.

Val av valberedning och fastställande av instruktion för valberedningen

Ordföranden informerade om att förslag angående val av ledamöter i valberedningen 2019/2020
respektive förslag till instruktion för Svenskt Näringslivs valberedning har skickats ut med kallelsen
till stämman.
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Stämman noterade att enligt § 20 i stadgarna ska en valberedning utses bestående av minst fem
ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Stämman ska eftersträva att valberedningen får en
sammansättning som motsvarar föreningens struktur. Var och en av de fem sektorerna inom Svenskt
Näringsliv ska representeras i valberedningen av en ledamot och en personlig ersättare för denne.
Vidare ska styrelsens ordförande och SME-kommitténs ordförande adjungeras till valberedningen.
Stämman beslöt i enlighet med framlagt förslag att för mandatperioden 2019/2020 utse följande
ledamöter och personliga ersättare i valberedningen:
För sektor industri: Stefan Jonsson - ersättare Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist;
För sektor tjänster: Lennart Wiklund - ersättare Erik Svensson;
För sektor handel/hotell/restaurang: Staffan Lindquist - ersättare Christer Johansson;
För sektor transport: Gunnar Schön – ersättare Andreas Gyllestrand;
För sektor bygg/installation: Pether Fredholm - ersättare Maria Zimdahl.

20.

Ärende som av styrelsen underställts stämman

Stämman noterade att något sådant ärende inte förelåg till behandling vid stämman.

21.

Ärende som av verksamhetsstyrelsen underställts stämman

Stämman noterade att något sådant ärende inte förelåg till behandling vid stämman.

22.

Ärende som av medlem skriftligen anmälts hos styrelsen för handläggning på stämman

Stämman noterade att något sådant ärende inte förelåg till behandling vid stämman.

23.

Bestämmande av medlemsföretagens avgifter för 2019

Stämman noterade att styrelsen föreslagit sänkt avgiftsuttag till Svenskt Näringsliv för år 2020 och
framåt.
Stämman beslöt fastställa beräkningsgrund, procenttal och lägsta avgift för uttag av 2020 års avgifter
enligt följande:
− Lägsta avgiften fastställs till 428 kronor.
− Avgiften för enskilda företag och företag som ingår i koncerner med högst
249 anställda beräknas som 0,077 procent av lönesumman minskad med
ett grundavdrag på 500 000 kronor.
− Avgiften för enskilda företag med fler än 249 anställda och för företag som ingår
i koncerner med fler än 249 anställda beräknas som 0,060 procent på summan
av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande).
Rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande) begränsas till ett belopp
motsvarande lönesumman. Endast positiva rörelseresultat efter avskrivningar
(eller motsvarande) medräknas.
Stämman uppdrog åt styrelsen att lämna närmare föreskrifter om årsavgiftens beräkning och uttag.
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24.

Stämmans avslutande

Ordföranden noterade att inga ytterligare ärenden förelåg till behandling vid stämman.
Härefter höll VD Jan-Olof Jacke och ordförande Fredrik Persson vardera ett kort anförande till
stämman.
Tack till avgående ledamöter
Ordföranden framförde på Svenskt Näringslivs vägnar ett varmt tack till var och en av de avgående
ledamöterna i styrelsen och verksamhetsstyrelsen och i SME-kommittén samt adresserade särskilt
den avgående ordföranden i SME-kommittén Anna-Lena Bohm och den avgående lekmannarevisorn
Lisbeth Gustafsson.
Avslutning
Informerades om att Svenskt Näringslivs ordinarie stämma 2020 kommer att äga rum torsdagen
den 28 maj i Stockholm.
Härefter förklarades 2019 års ordinarie stämma i Svenskt Näringsliv avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Chatarina Falk

Kontrasigneras:

Fredrik Persson

Anders Thorstensson

Jan-Olof Jacke

Elisabeth Tedestål

Jörgen Bergqvist

