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Årsstämma för bildandet av Liberala Företagare (LF)  

2009-11-07 i Västerås  
Protokoll  
 
§ 1 Öppnande  
Förbundet Liberala Företagares första årsstämma öppnades av Jan Rejdnell. 
 
§ 2 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för stämman 
För årsstämman valdes Jan Rejdnell till mötesordförande och Agneta Isacsson till mötets 
sekreterare. Till protokolljusterare valdes Ove Bertils. 
 
§ 3 Fastställande av röstlängd 
Namnlistan på deltagarna fastställdes av stämman. 
 
§ 4 Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. 
  
§ 5 Interimsstyrelsens förslag till stadgar 
Stadgarna gicks igenom och godkändes efter vissa justeringar. Stadgarna biläggs detta 
protokoll 
  
§ 6 Motioner skickade till Folkpartiets Landsmöte i Växjö 
Gunilla Gustafsson redogjorde för inlämnade motioner som hon bad samtliga att läsa in sig 
på och stötta under landsmötet 20-22 NOV 
 
§ 7 Beslut om ev. handlingsprogram för Liberala Företagare 
Syftet diskuterades. Stämman enades om att det gäller att påverka både partiledning och 
allmänhet om den viktiga koppling som finns mellan ett lands företagande och dess tillväxt. 
Målet är att det måste bli enklare för entreprenörer att driva företag. Stämman uttalade att LF 
bör arbeta genom att agera lobbygrupp och opinionsbildare. LF bör komma igång med att 
exempelvis skriva debattartiklar, driva studiecirklar, etablera lokalföreningar. 
 
Organisationsfrågan diskuterades. Stämman konstaterade att det är av största vikt att lokala 
LF-föreningar bildas så att förankring finns helst i hela landet. Gunilla Gustafsson gav 
samtliga i uppgift att skicka in förslag på åtgärdspunkter via email 
gunilla.gustafsson@liberal.se. Eftersom landsmötet ligger nära i tiden bestämdes att Liberala 
Företagare ska delta med ett sk bokbord. Ann-Marie Ekström och Agneta Isacsson anmälde 
sig att hantera det praktiska kring detta bord.  
 
§ 8 Fastställande av ev. medlemsavgift  
Bestämdes till noll kronor. Uppdrogs till styrelsen att göra en framställan till partiledningen, 
FP om ekonomiskt bidrag. Stämman uttalade att en samverkan med Studieförbundet 
Vuxenskolan bör komma till stånd. Styrelsen ombads att plocka fram ett förslag till 
studiepaket för utskick till alla lokala LF-föreningar. 
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§ 9 Beslut om antal, utöver ordförande, ordinarie ledamöter och ersättare till styrelsen  
Stämmen beslöt att tillsätta 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare 
 
a) Val av Ordförande och ev. vice ordförande 
Till ordförande utsågs Gunilla Gustafsson och till vice ordförande Jan Rejdnell. 
 
b) Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen 
Följande personer valdes: 
Anne-Marie Ekström, Borås 
J Kenneth Andersson, Kalmar 
Anne-Lie Lindström, Västerås 
Hans Åberg Bromma 
Agneta Isacsson, Stockholm 
Lars Ilmoni, Stockholm 
Johan Pohl, Täby 
 
c) Ev. Ersättare i styrelsen  
Till ersättare valdes:  
Birgitta Pihl, Ekerö 
Paula Ternström, Stockholm 
Shane Whaley, Stockholm/UK 
Gunnar Pihl, Ekerö 
Christer Lönn, Stockholm 
Erik Lundström, Västerås 
Jan Olof Hermanson, Gävle 
Håkan Welin, Bålsta 
 
Lillemor Sillén, Stockholm (avsäger sig platsen som ersättare och är därmed inte invald i 
styrelsen för Liberala Företagare, Stockholm den 13 november 2009 /GG) 
 
d) En till två revisorer och en ersättare för denna/dessa  
Till revisorer valde stämman Gösta Sundberg, ordinarie samt Jan Erik Lundström, ersättare 
 
e) Val av valberedningen. Ordförande och en ledamot samt ev ersättare för dessa. 
Till valberedning utsågs Göran Landerdahl ordförande samt Lars Gustafsson 
 
f) Övriga eventuellt förekommande val  
  
§ 10 Under årsstämman väckta frågor som årsstämman beslutar behandla  
Erik Lundström erbjöd sig att tillsammans med ordf vidareutveckla hemsidan 
www.liberalaforetagare.se samt grafisk profil. Föreslogs att en pressrelease ska skickas ut. 
Ordf och vice ordf åtog sig detta uppdrag. 
 
§ 11 Årsstämman avslutas  
Mötesordföranden tackade alla närvarande för gott engagemang och bra uppslutning. Nästa 
möte bestämdes till den 6 december i Stockholm. 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Agneta Isacsson, mötessekr.   Jan Rejdnell, mötesordf 
      
 
 
_____________________________ 
Ove Bertils, justeringsman 
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Deltagarlista 
Erik Lundström, Västerås 
J Kenneth Andersson Kalmar 
John-Olof Hermansson Gävle 
Hans Åberg, Stockholm 
Lars Gustafsson, Västerås 
Anne-Lie Lindström, Västerås 
Gunilla Gustafsson (GG), Stockholm 
Lars Ilmoni, Stockholm 
Johan Pohl, Täby 
Ove Bertills, Stockholm 
Anne-Marie Ekström, Borås 
Christer Lönn, Stockholm 
Gösta Sundberg, Stockholm 
Agneta Isacsson, Stockholm 
Jan Rejdnell, Västerås 


