
föreningen

Bolagsrådet
för Lidköpingsnäringsliv

Ett Strukturförslag



Förslag till Styrelse. Skall bestå av 5-8 ledamöter

(alla har accepterat)

 Ordförande. Nils Engström

 Representant. Fredrik Söderström (Industri)

 Representant. Ida Karlsson (Handel)

 Representant. Johan Källsson (Fastighetsägare)

 Representant. Mårten Sonden (Företagarna)

 Representant. Carina Laurell (Utbildningskommitté)

 Representant. Petter Skantze

 Revisor. Berndt Gustavsson

 Valberedning. Petter Skantze & Göran Brorsson

Råd-styrelsens uppgift

 Sammankalla ”Rådslag”. 2-3st/år

 Fastställa relevanta frågor på dagordningen

 Kommunicera föreningens direktiv till den exekutiva Bolagsstyrelsen

 Säkerställa att Bolaget arbetar enligt föreingens direktiv

 Utgöra valberedning för den exekutiva Bolagsstyrelsen

 Genom Ordförande representera föreningen som aktieägare i bolagets bolagstämma.

Föreningens Mål

 Att skapa tillväxt i Lidköpings näringsliv på kort och lång sikt genom aktivt arbete i

föreningens bolag och kommittéer.



Medlemmar

Man kan vara medlem i föreningen som partner eller som direkt medlem. En partner är ett företag

eller en förening/sammanslutning med intresse i att ha inflytande i utvecklingen av Lidköpings

näringsliv. Direkta medlemmar är andra som vill utöva inflytande. Varje direkt medlem eller

associerad medlem har rösträtt i förhållande till betald medlemsavgift och Serviceavgift.

Genom att gå med gör medlemmar ett åtagande att generellt stödja och främja föreningen och dess

mål. Alla medlemmar förbinder sig att betala en medlemsavgift till föreningen och en serviceavgift till

bolaget enligt gällande avtal och att aktivt delta i föreningens stämmor.

Rådslag

Församlingen på Rådslaget består av partners, direkta medlemmar och andra med intresse för

Lidköpings näringslivsutveckling. Rådslaget sammanträder två till tre ordinarie gånger per år.

Rådslaget skall ansvarara för långsiktig planering och strategiskt beslutsfattande för bolagets och

kommittéers arbete. Dess ansvarsområden inkluderar, handlingsplan, inriktning, rutiner och struktur.

Rådslaget som håll på våren skall behandla och fatta beslut om föreningens formalia och de övriga

rådslagen skall främst behandla frågor om näringslivets utveckling.

Alla som har ett intresse i utvecklingen av Lidköpings näringsliv kan komma med förslag till

föreningen. Beslutsförslag om alla strategiska beslut kan bara skickas till föreningen. Förslag till

beslut skall skickas till alla medlemmar minst två veckor före församlingen. Om förslag till beslut

kommer inom en kortare tidsperiod, kan de vara föremål för diskussion, men inte för omröstning.

Medlemmar och partners har rösträtt i proportion till medlemsavgift och serviceavgift. De

medlemmar och partners som inte kan delta i stämman kan ge en fullmakt att rösta. För giltigt

beslut, är en enkel majoritet tillräcklig.

Rådslag Partner

Företag Förening Medlem ej Medlem

Medlemsavgift 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 0 kr

Serviceavgift* X kr X kr 0 kr 0 kr

Rösträtt 1/1 000 kr 1/1 000 kr 1/1 000 kr Nej

Förslagsrätt Ja Ja Ja Ja

Yttranderätt Ja Ja Ja Ja

*Serviceavgifte beror på verksamhetens storlek och vilket serviceavtal som tecknats

( min. 1,000kr & max.50,000kr)

Föreningen kan inrätta kommittéer för specifika frågor. Kommittéerna skal behandla och besluta om

frågor inom ramen för sitt ansvar. Kommittéerna skall rapportera direkt till Bolagets VD och Bolagets

VD skall föredra Kommittéernas arbete till föreingen vid varje stämma.

Skolkommitté är förslag på första inrättade kommittén.


