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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA FÖR LIBERALA 
FÖRETAGARE DEN 24 APRIL 2013 

 
Ordförande Agneta Isacsson hälsade alla välkomna till årsstämman som hölls i 
Riksdagshuset. 
 
§ 1. Årsstämman öppnas 
 Ordföranden öppnade årsstämman 
 
§ 2. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för årsstämman  
 Valberedningen föreslog Gunnar Andrén som ordförande för stämman
 Valberedningen föreslog vidare: 
 Som sekreterare: Håkan Welin 
 Som justeringsmän: Anita Brodén och Fred Saberi 
 
 Beslut: Årsstämman beslutade 
 Att välja Gunnar Andrén som ordförande för stämman 
 Att välja Håkan Welin som sekreterare  
 Att välja Anita Brodén och Fred Saberi att justera stämmans protokoll 
 
Därefter beslutade stämman att ajournera sig. 
---------------------- 
 
 Tal av Mats Persson, regionråd för Folkpartiet i Skåne 

Mats Persson talade om globaliseringens utveckling och den framtida liberala 
politiken. Mats redogjorde för hur expansionen av välfärdsstaten har skett inom 
offentlig sektor, och påpekade att det inom privat sektor inte har skett någon 
utveckling av antalet arbetstillfällen. Från 1950-talet har detta gap utvecklats. 
Han ansåg att Folkpartiet måste gå från en diskussion om vad som ska fördelas 
till hur det ska fördelas. Frågan är, enligt Mats, egentligen ”hur kan vi skapa mer 
resurser i samhället, alltså göra kakan större?” Och tillade att visionen borde 
vara att skapa ett av de mest attraktiva länderna att satsa i för företag och 
enskilda genom att skapa en ännu mera dynamisk ekonomi? Folkpartiet har, 
med detta som grund lagt en målbild. 
 
Våra utmaningar blir därmed:  

- Sverige ska vara ett land där den som misslyckas, eller för tillfället har 
det svårt, får stöd och nya chanser. 

- En människas bakgrund ska betyda mindre och hennes ambitioner, 
förmåga och livsdrömmar ska betyda mer” 

 
Och reformer som nämns i programmet ”för tillväxt och välfärd” är bl.a.: 

- Det ska löna sig att arbeta, ta ansvar och utbilda sig 
- Internationellt konkurrenskraftig skatt på arbete och kapital 
- Sänkt marginalskatt i alla inkomstlägen 
- Plattare skattesystem – men inte platt 
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- Slopa värnskatten 
 
När det gäller företagen nämnde Mats bl.a. att: 

- Regelbördan för småföretag ska minska och offentliga beslut analyseras 
ur småföretagarperspektiv 

- Företagare ska få bättre möjligheter att göra avsättningar till den egna 
pensionen 

- Den som vill starta företag ska ha större rätt till tjänsteledighet än i dag 
- Optioner bör beskattas lägre än idag 

 
Slopa sjuklöneansvaret: 

- det ska bli mindre riskfyllt att anställa som företagare 
- även utan sjuklöneansvar har företag med friska medarbetare en fördel 
- viktigt att arbetsgivare vågar anställa den utan kontakter och 

arbetslivserfarenhet 
 
Många frågor ställdes under föreläsningens gång och stor förväntan råder kring 
den fortsatta liberala företagspolitiken. En av de frågor som väcktes är 
kapitalfrågan för att starta företag, en annan är hur man ska skapa arbete för de 
som är lågpresterande. Ytterligare en fråga är hur vi ska kunna hitta ett annat 
sätt att beskatta tjänster i vårt land. LF informerade Mats om ett par idéer som 
”Anställarlinjen” och ”Småfkan” som Mats lovade ta med sig. Skogskontofrågan 
är också en väsentlig fråga samt att FP lyfter fram gröna jobb och den tekniken 
bl.a. så inte Centern går ifrån oss där. Det vore också rimligt att även 
skogsföretagare kan driva företag i egen regi och välja form själv. 
 
LF överlämnade en gåva som tack för det intressanta och givande 
föreläsningen och det efterföljande samtalet. 

 
---------------------- 
 
Årsstämman återupptogs. 
 
§ 3.  Fråga om stämman behörigen utlysts  
 Ordföranden ställde frågan om stämman varit behörigen utlyst. 
  
 Beslut: Årsstämman beslutade 
 Att stämman är behörigen utlyst. 
 
 
§ 4. Fastställande av röstlängd 

Ordföranden ställde fråga till stämman om röstlängd. Föreslogs att den 
närvarolista som gick runt i början av stämman kunde utgöra röstlängd. 

 
 Beslut: Årsstämman beslutade 
 Att närvarolistan (bilaga 1) bestäms vara röstlängd.  
 
 
 



	  
http://www.liberalaforetagare.se	   	  

Protokoll  
Årsstämma 24 april 2013 

 
§ 5. Fastställande av föredragningslista 

På ordförandens fråga om fastställande av föredragningslista föreslogs att 
stämman beslutar om uttalande. Vidare föreslogs att frågan om LF:s 
engagemang i Almedalen tas upp till behandling. Ordföranden föreslog att 
frågorna tas upp under punkten 12 ” Under årsstämman väckta frågor som 
årsstämman beslutar behandla” 

 
 Beslut: Årsstämman beslutade 
 Att frågan om uttalande tas upp under punkt 16. 
 Att frågan om LF:s engagemang i Almedalen tas upp under punkt 16. 
 
 
§ 6. Verksamhetsberättelse 2012 samt verksamhetsplan 2013 
 Verksamhetsberättelsen genomgicks och föreslogs läggas till handlingarna 
 Frågan om Verksamhetsplan föreslogs flyttas till styrelsen att behandla 
 
 Beslut: Årsstämman beslutade 
 Att lägga Verksamhetsberättelsen till handlingarna 
 Att Verksamhetsplanen överlämnas till den nya styrelsen att behandla 
 
§ 7. Årsredovisning och revisionsberättelse, beslut om ansvarsfrihet för 

styrelsen 
Kassören föredrog årets kassa och föreslog att rapporten läggs till 
handlingarna. 
Revisionsberättelsen lästes upp och revisorn föreslog ansvarfrihet för avgående 
styrelse. 

 
 Beslut: Årsstämman beslutade 
 Att lägga årsredovisningen till handlingarna 
 Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 
 Att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 8. Diskussion och beslut LF:s medlemsavgift 
 Kassören föreslog att avgiften fastställs till 100 SEK. 
 
 Beslut: Årsstämman beslutade 
 Fastställa medlemsavgiften till 100 SEK 
 
§ 9. Motioner 

Ordföranden konstaterade att inga motioner kommit in till stämman. Vidare 
riktades en uppmaning till medlemmarna att lämna in motioner till Folkpartiets 
landsmöte. 

 
 Beslut: Årsstämman beslutade 

Att uppmana medlemmarna att lämna in motioner till Folkpartiets landsmöte. 
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§ 10. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen  

Ordföranden lämnade ordet till valberedningens ordförande vilken redogjorde 
för dess förslag. Valberedningen föreslog att en ordförande väljs samt att 9 
ledamöter tillsätts. Efter diskussion föreslog ordföranden att 1 ordförande och 8 
ledamöter väljs till den nya styrelsen, samt 5 ersättare tillsätts. 
 

 Beslut: Årsstämman beslutade 
 Att tillsätta en (1) ordförande 
 Att styrelsen i övrigt består av 8 ordinarie ledamöter 
 Att antalet ersättare uppgår till 5 
 
§ 11. Val av ordföranden för det kommande verksamhetsåret 

Efter diskussion föreslogs Anne-Marie Ekström till ny ordförande för Liberala 
Företagare 

 
 Beslut: Årsstämman beslutade 

Enhälligt att välja Anne-Marie Ekström till ny ordförande för Liberala Företagare 
 
§ 12. Val övriga ordinarie ledamöter i styrelsen 

Valberedningen föreslog följande som ledamöter i styrelsen för Liberala 
Företagare för verksamhetsåret 2013: 

o Anna Steele, Tyresö 
o Gunnar Pihl, Ekerö 
o Håkan Welin, Bålsta 
o Lars-Åke Davidsson, Hässelby 
o Hans Backman, Gävle 
o Marcus Wejderot, Stockholm 
o IngMarie Bohmelin, Sundbyberg 
o John-Olof Hermanson, Gävle 

  
 Beslut: Årsstämman beslutade 

Att välja följande som ordinarie ledamöter i styrelsen för Liberala Företagare för 
verksamhetsåret 2013: 

o Anna Steele, Tyresö 
o Gunnar Pihl, Ekerö7 
o Håkan Welin, Bålsta 
o Lars-Åke Davidsson, Hässelby 
o Hans Backman, Gävle 
o Marcus Wejderot, Stockholm 
o IngMarie Bohmelin, Sundbyberg 
o John-Olof Hermanson, Gävle 
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§ 13. Val av ersättare i styrelsen  

Valberedningen föreslog följande som ersättare i styrelsen för Liberala 
Företagare för verksamhetsåret 2013: 

o Christer Lönn, Stockholm 
o Fred Saberi, Stockholm 
o Michelle Winkel, Göteborg 
o Kim Nurmi, Stockholm 
o Hans Åberg, Bromma 

 
 Beslut: Årsstämman beslutade 

Att välja följande som ersättare i styrelsen för Liberala Företagare för 
verksamhetsåret 2013: 

o Christer Lönn, Stockholm 
o Fred Saberi, Stockholm 
o Michelle Winkel, Göteborg 
o Kim Nurmi, Stockholm 
o Hans Åberg, Bromma 

 
§ 14. Val av en till två revisorer och en ersättare för dessa 

Valberedningen föreslog stämman att välja Åke Johansson som ordinarie 
revisor och Per Hommerberg som ersättare. 

 
 Beslut: Årsstämman beslutade 

Att välja Åke Johansson som ordinarie revisor och Per Hommerberg som 
ersättare. 

 
§ 15. Val av valberedning, ordförande och två ledamöter samt ev två ersättare  
 för dessa  

Ordföranden lämnade ordet fritt och stämman föreslog att tre ledamöter väljs till 
valberedningen. Vidare föreslog stämman att Agneta Isacsson, Stockholm, väljs 
som sammankallande, samt att till övriga ledamöter i valberedningen föreslå 
Paula Ternström och Anita Brodén 

 
 Beslut: Årsstämman beslutade 
 Att till valberedningen välja 

Agneta Isacsson, Stockholm, sammankallande 
Paula Ternström, Stockholm, övrig ledamot 
Anita Brodén, Stockholm, övrig ledamot 
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§ 16. Under årsstämman väckta frågor som årsstämman beslutar behandla 
 a. Ett uttalande föreslogs stämman av Anita Brodén. 

Efter diskussion föreslogs stämman att uttalandet sker i enlighet med 
Folkpartiets programkommittés förslag angående sjuklöneansvarets 
avskaffande samt att Liberala Företagare stöder detta i programkommissionen. 
Vidare föreslogs att styrelsen ges i uppdrag att utforma detta uttalande. 
 

 Beslut: Årsstämman beslutade 
Att ett uttalande från stämman skrivs i enlighet med Folkpartiets 
programkommittés förslag angående sjuklöneansvarets avskaffande 
Att den nya styrelsen ges i uppdrag att utforma detsamma 
 
b. Gunnar Pihl påminner stämman om Almedalen och Liberala Företagares 
engagemang där.  
Liberala Företagare bör finnas med på en aktivitet tillsammans med andra 
nätverk. Vidare påminner Pihl om att på Almedalen ska det finnas en aktivitet 
för Folkpartister som t.ex. en träffpunkt eller liknande., detta i samarbete gärna 
med annan nätverksgrupp. Kontakt bör även tas med partisekreteraren. 

 
§ 17. Årsstämman avslutas 

Ordföranden tackade för stort engagemang och överlämnade ordförandeskapet 
till den nytillträdde förbundsordföranden. 

 
 
 
 
 
Protokollförare Justeras 
 

 
 
Håkan Welin Anita Brodén Fred Saberi 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga: Närvarolista 
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Närvarolista årsstämma 24 april 2013 
 
Gunnar Andrén gunnar.andren@folkpartiet.se 0708813917 
Anna Steele, Tyresö anna.steele@riksdagen.se 0708181950 
Fred Saberi, Stockholm f@saberi.se 0850907355  
Hans Åberg, Bromma hans.aberg@tele2.se 0708482101 
Åke Johansson, Tyresö ake.v@telia.com 0705310327 
Lars-Åke Davidsson, Hässelby lars-ake@ld-foretagsstod.se 0709770671 
Marcus Wejderot, Stockholm marcus@wejderot.se 0722525330 
Gunnar Pihl, Ekerö gunnar.pihl@nyvana.se 0707464343 
Håkan Welin, Bålsta hakan.welin@folkpartiet.se 0704699344 
Anita Brodén, Alingsås anita.broden@riksdagen.se 0708491378 
Per Hommerberg, Stockholm hommerberg@hotmail.com 0731660033 
Christer Lönn, Stockholm christer_lonn@hotmail.com 0706347490 
Anne-Marie Ekström, Borås amek@telia.com  0702749940 
Agneta Isacsson, Stockholm agneta.ison@gmail.com 0709199977 
 
------------------ 
 

 
Håkan Welin 
Sekreterare 


