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Marknadsföreningen i Västerås 
MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund.  
Vi är övertygade om att riktigt bra marknadsföring hjälper individer, företag, organisationer och hela 
samhällen att växa, utvecklas och må bra. Vårt syfte är att bidra aktivt till både tillväxt och hållbar  
utveckling i Västerås. Vi gör det genom att i olika aktiviteter skapa förutsättningar för kunskaps- 
spridning och kunskapsutveckling inom marknadsföring. Våra ledord i samband med aktiviteter är  
Kunskap, Kul, Kontakter och Kompisar. Vår definition av marknadsföring är bred och omfattar mer  
än ”bara” reklam och PR. Varmt välkommen till oss!
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STYRELSENS FÖRORD

Så är det dags att summera Marknadsföreningen i Västerås år 2013. Vilket år det har varit; det blir extra 
tydligt när vi läser verksamhetsberättelsen. En särskilt spännande aktivitet var Föreningskonferensen.  
Vi fick chansen att visa upp hur det goda värdskapet fungerar i Västerås, visa vår förening för styrelse- 
medlemmar från marknadsföreningar runt om i Sverige och dessutom fick medlemmar på delar av  
programmet.  

I augusti lanserade vi en ny hemsida med mycket god hjälp av QuickNet. Under hösten hade vi hållbarhet 
på temat. Vi fick ställa in seminariet i oktober, men de båda andra blev välbesökta - och mycket  
uppskattade. Ämnet uppfattades av en del som tungt och kanske ovidkommande, men för oss i styrelsen 
var det viktigt att visa hur viktigt hållbarhetsarbetet är, även för Marknadsföreningen i Västerås. 

Många i styrelsen var nya för i år. Det har varit utvecklande för föreningen, men också lite mer arbetsamt. 
Det har väckts många nya idéer, en hel del är genomförda och andra är på tillväxt. Det finns mycket  
positivt kraft och stort engagemang i styrelsen och i arbetsgrupperna. Och vi kommer att visa mer under 
2014. Även tillsammans med andra. Vi tror på samarbeten.

Ett särskilt tack
Vi vill tacka de företag som hjälpt oss och samarbetat med oss under året. Vi vill också tacka alla  
medlemmar som bidragit till ett fantastiskt år. Utan er hade det inte varit någon Marknadsförening i  
Västerås, helt enkelt. Vår förhoppning nu är att ni är med oss 2014 och gör det till ännu ett fantastiskt år 
för MiV.

Styrelsen genom ordförande Eva Favaro



5

DAGORDNING FÖR ORDINARIE ÅRSMÖTE

Plats: Slakteriet
Datum: 2014-01-27
Tid:  18.00

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av kallelse
4. Fastställande av dagordning
5. Val av funktionärer för årsmötet
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två protokolljusterare och två rösträknare  
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 
7. Föredragning av revisionsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Föredragande av kommande verksamhetsår
10. Föredragande av budget
11. Beslut om medlemsavgift 
12. Övriga förslag från styrelsen
13. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast sex dagar  
 före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet.
14. Val av styrelsens ordförande och ledamöter jämte suppleanter
15. Val av revisor och revisorsuppleant 
16. Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnd
17. Övriga frågor som styrelsen tagit upp på föredragningslistan
18. Mötets avslutande

MiV-styrelsen 
2014-01-12



6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
                                   

Ett innehållsrikt 2013

Föreningens medlemmar har haft möjlighet att delta på ett årsmöte, fem seminarier och tre nätverksträffar. 
Sammantaget har cirka 800 deltagare närvarat vid föreningens aktiviteter.

Följande aktiviteter genomfördes under året:

24/1 Årsmöte på SF Bio. Vi såg filmen Flight med Denzel Washington.

22/2 Seminarium med Dan Landin – Att förstå vad folk vill ha.

15/3 Guldstänk – Årets Marknadsförare 2012, Pingdom AB. Deltagande på arrangemanget, som hade  
 tioårs-jubileum, var närmare 1 000 personer.

8/4 MiV-dagen med temat ”Möten för tillväxt – men hur?” – Med på programmet fanns Sofie  
 Tervaniemi, Västerås Convention Bureau, Årets Marknadsförare 2012, Pingdom, vår nya  
 stadsdirektör Bo Dahllöf samt utdelningen av MiV:s stipendium för Bästa Marknadsföringsuppsats.

2-3/5 Föreningskonferens – Styrelseledamöter i Sveriges marknadsföreningar bjöds in till Förenings- 
 konferensen. Medlemmarna bjöds in på seminarier med David Philips och Peter Settman.

13/6 Nätverksträff – Sommaravslutning på restaurang Bistro du Lac.

26/8 Nätverksträff – Upptaktsmöte på restaurang Folkets.

25/9 Seminarium med Per Grankvist ”Arbeta för en hållbar framtid – och positiv mediabild”.

23/10 Seminarium med Åsa Stenborg – tyvärr inställt.

12/11 Seminarium med Sasja Beslik och Klas Hallberg.

4/12 Nätverksträff – AfterWorkBeforeXmas.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE forts

Styrelsens arbete
Under året har styrelsen haft 8 protokollförda möten. Utöver dessa möten har kommunikation mellan 
styrelsemedlemmarna i huvudsak skötts via e-post. I september anordnades en styrelsekonferens på  
Björnögården. Mål för verksamheten 2014 samt styrelsens arbetsgrupper stod på agendan. 

I april genomfördes en styrelseutbildning av Ryningkonsult.

Under året har styrelsen arbetat fram ett antal arbetsgrupper. Syftet är att få mer tid i styrelsen att diskutera 
strategier och övergripande frågor. 

Under året har följande arbetsgrupper varit aktiva:
• Program och Event
• Marknadsföring
• Systemutveckling
• PR
• Medlemsfester 

Grupperna har bestått av styrelserepresentanter och medlemmar som har haft tid och möjlighet att en-
gagera sig extra mycket i föreningen. Vi är mycket tacksamma över den hjälp vi fått. Föreningen är i stort 
behov av att så många medlemmar som möjligt hjälps åt att skapa innehåll och mervärde. Det är när vi 
arbetar tillsammans som föreningen kan växa och fortsätta vara stark. 

Ledamöter och suppleanter i styrelsen 2013
Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
Eva Favaro, ordförande
Anna Sjödin, sekreterare
Mikael Suvero, kassör
Övriga ledamöter: Joakim Wallin, Fredrik Ribba, Claes Jonsson, Anders Holmer, Ulrica Martinsdotter, 
Magnus Thysk, Camilla Massaro (avgick augusti) 
Suppleanter: Yaty Karim Paulsson, Ann-Sophie Sund

Revisorer
Revisor under året har varit Lars Lidgren och revisorssuppleant Helena Andersson LHA Revision. 

Ekonomi
De senaste två åren har föreningens medlemsintäkter minskat. Under 2013 ökade föreningens kostnader 
dels på grund av Guldstänks 10-årsjubileum och dels på grund av en tidigare icke betald faktura från 
Marknadsförbundet. Vi investerade också i en styrelseutbildning för samtliga ledamöter.

Medlemsantalet
Medlemsantalet för 2013-12-31 var 297 stycken.

Årets marknadsförare 2012
Föreningen är en av flera arrangörer till festen för det företagsamma Västerås, Guldstänk, där bland annat 
Årets Marknadsförare koras. Föreningens medlemmar bjöds in att komma med förslag på kandidater.

Marknadsförarpriset ”Den gyllene megafonen” tilldelades år 2012 Pingdom med motiveringen:  
”Med en av årets i särklass mest kreativa rekryteringskampanjer väckte de uppmärksamhet och spred ett 
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solgult skimmer över hela Västerås. I sin jakt efter riktigt bra medarbetare visade också Pingdom varför de 
är en riktigt bra arbetsgivare. Allt genomsyrades av glädje, passion och kraft. Och vem blev inte nyfiken – 
gul?”

Övriga nominerade var Mälardalens högskola och mässan Vin i Västerås.  

Marknadsförbundets föreningskonferens
Under året fick vi möjligheten att arrangera årets föreningskonferens. Temat första dagen var Bättre möten. 
David Philips föreläste om Death by PowerPoint och vi fick träffa några av Sveriges bästa mötesexperter. På 
kvällen bjöds det på ett möte med Peter Settman. Vid båda föreläsningarna var föreningens medlemmar 
inbjudna. På fredagen var ämnet Möten och teknik. Johan Söderström och Suzanne Lagerholm från ABB 
var några av talarna.

Frukostklubben
Frukostmöten med Julia Rosqvist har fortsatt under året, och det med framgång. Tevesoffsmys och  
morgontrivsel med allehanda matnyttigt vetande, möten med spännande profiler som gästar soffan, 
aktuella ämnen och förstås trisskrapande! Sammanlagt genomfördes nio frukostar under året och publik-
rekordet slogs. Frukostklubben är ett samarbete mellan Gate 25, Företagarna Västerås, Västerås Stad och 
Marknadsföreningen.

Eventsponsorer
Föreningen har fortsatt erbjuda företag att profilera sig med Marknadsföreningen. Möjligheten för företag 
att visa upp sig innebär en intäkt som gör att föreningen kan höja kvaliteten på sina seminarier. Ett stort 
tack till alla Eventsponsorer under 2013! 

Träffpunkter
Mötesplats för seminarier och nätverksträffar har under året varit Aros Congress Center, SF Bio, Folkets, 
Bistro du Lac, QuickNet och Strike.

Ny hemsida
I augusti lanserades vår nya webb i samarbete med QuickNet.

Samarbeten
Förutom samarbetet kring Frukostklubben anordnades en sommarfest den 11 juni på Folkets tillsammans 
med Arty, Almi, Företagarna, Företagsmötet, Svenskt Näringsliv, Västerås Företagsförening, Västerås  
Science Park, Handelskammaren och Winnet.

I oktober bjöd vi in till en Branschlunch. Föreningen vill förstärka samarbetet med reklambyråer, fotografer,  
skribenter och andra som arbetar professionellt med marknadsföring och kommunikation. Det var 16 
personer som deltog vid den mycket produktiva och positiva lunchen. Frågor som diskuterades var bland 
annat vad de vill få ut av Marknadsföreningen, vad som kan bli bättre och hur det kan bli fler och bättre 
nomineringar till Årets marknadsförare.  

Samarbetspartner
Aros Congress Center, Care of Haus, Prolounge, Navii, B&O, Fotograf Kim Norman, VLT, TV4, QuickNet 
och Varda är föreningens samarbetspartner som bidrar och medverkar till att föreningens verksamhet 
fungerar på ett tillfredsställande sätt. Föreningen tackar för deras insatser och goda samarbetsvilja.
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ÅRSREDOVISNING

RESULTATRÄKNING 2013-01-01 2012-01-01 
 2013-12-31 2012-12-31 
   
INTÄKTER   

Medlemsavgifter 212 100 236 800 
Seminarieavgifter 78 129 114 573
Eventsponsring 155 172 145 000 
Övriga intäkter 9 080 2 991  
   
Summa intäkter 454 481 499 364 

  
KOSTNADER    
   
Seminariekostnader -287 197 -335 430 
Guldstänk -57 735 -40 689
Hemsida -17 433 -1 088 
Styrelse -46 893 -9 905 
Marknadsförbundet -31 250 4 000 
Övriga kostnader -34 281 -41 937 
Förlust medlemsavgifter -4 000 -1 100 
   
Summa kostnader -478 789 -426 148 
   
Ränteintäkter 2 534 3 468 
Räntekostnader -31 0 
   
ÅRETS RESULTAT -21 805 76 683
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BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31  
   
TILLGÅNGAR    
  
Fordringar   
Kundfordringar 20 000 35 320
Övriga fordringar 336 0
Förutbetalda kostn/upplupna intäkter 11 417 8 275
Summa fordringar 31 753 43 595
   
Bank   
Kassa 10 245 3 500
Bank 10 895 27 603
Sparkonto 100 000 100 000
Summa likvida medel 121 140 131 103  
  
Summa omsättningstillgångar 152 893 174 698  
  
S:A TILLGÅNGAR 152 893 174 698
 
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
   
Eget kapital   
Balanserad vinst 174 698 98 015
Årets resultat -21 805 76 683
Summa eget kapital 152 893 174 698
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 0 0
Upplupna kostnader 0 0
Summa skulder 0 0
   
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 152 893 174 698

Västerås den 10  januari  2014   

 
   
Eva Favaro Anna Sjödin Mikael Suvero 
 

Ulrica Martinsdotter Magnus Thysk Anders Holmer 

Fredrik Ribba Joakim Wallin Claes Jonsson
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REVISIONSBERÄTTELSE

Finns tillgänglig på årsmötet
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Verksamhetsåret 2014

Under 2014 kommer vi fortsätta utveckla vårt arbete i arbetsgrupperna i syfte att skapa mer utrymme för 
styrelsen att arbeta med strategiska frågor. Arbetsgrupperna består av styrelsemedlemmar och medlem-
mar. Och vi tar gärna emot fler medlemmar i grupperna.

Vi vill fortsätta att samarbeta med andra, bland annat genom att även i år arrangera en gemensam  
sommarfest med bland andra Arty, Handelskammaren och Almi, men också genom att bjuda in  
medlemmar att ansvara för delar av programmet. Under branschlunchen i september kom idén upp om  
att låta branschen arrangera ett event. Den idén kommer vi att spinna vidare på och målsättningen är att 
det sker i oktober. Även eventet i november kommer att ske i samarbete med medlemmar. 

Även till juryn för Årets marknadsförare vill vi engagera externa. Vi har därför beslutat att av juryns sju 
deltagare ska tre vara styrelsemedlemmar och resten externa. Årets marknadsförare (året innan) kommer 
från och med nu att bjudas in att sitta i juryn. I juryn 2014 deltar, från externt håll, Sam Nurmi, Suzanne 
Lagerholm, Dan Linder och Daniel Ingdal.

De senaste två åren har antalet medlemmar i föreningen minskat i jämförelse med rekordåret 2011.  
Under 2014 kommer vi att vara mer aktiva med att värva nya medlemmar. Bland annat kommer vi att  
ta fram en film om Marknadsföreningen, ha värvningskampanjer och genom samarbeten skapa intresse 
för föreningen. Målet är att öka antalet medlemmar med 50 personer till 350 medlemmar. Vi vill även 
locka yngre medlemmar till föreningen.

Så här ser årets program ut, observera att vissa ändringar kan ske:

27 januari              Årsstämma på Slakteriet
18 februari                Ishotellet och Yngve Bergqvist 
13 mars                      Guldstänk
10 april MiV-dagen
20 maj, lunch Annika Malmberg
10 juni Sommarfest 

Augusti Höstupptakt på Varda
23 september, lunch Steffo Törnqvist
23 oktober Branschens kväll
19 november Om sponsring
December Julfest
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Budget 2014

Seminarier Antal Avgift Deltagare Summa
Avgifter medlemmar  160 kr  121 000 kr
Avgifter gäster  400 kr  61 000 kr
Eventsponsring    90 000 kr
Delsumma    272 000 kr
Medlemsavgifter  
Fullbetalande  900 250 225 000 kr
Samarbetspartners  400 50 20 000 kr
Delsumma    245 000 kr
SUMMA INTÄKTER    517 000 kr
    
KOSTNADER Antal Avgift Deltagare Summa
Årsmöte 1 10000  10 000 kr
Guldstänk 1 27000  27 000 kr
Julfest 1   1 000 kr
Seminarier    
Mat/dryck medlemmar    121 000 kr
Mat/dryck gäster 100 160  16 000 kr
Seminarier, styrelsen 7 1280  8 960 kr
Seminarie, eventsponsor 9 1600  14 400 kr
Arvoden föredragshållare    180 000 kr
Böcker till utlottning    2 000 kr
Delsumma    380 360 kr
Hemsida    
Abonnemang webbmotor 1 5000  5 000 kr
Webbhotel 1 1000  1 000 kr
    
Styrelse    
Styrelsemöten, förtäring, lokal 8   10 000 kr
Träffar Marknadsförbund 1 2000  2 000 kr
    
Övrigt    
Stipendium – bästa m.uppsats 1 5000  5 000 kr
Medlemsavgift Marknadsförbundet 1 6000  6 000 kr
Tidningen Tendens    0 kr
Diverse 1 15000  15 000 kr
Delsumma    44 000 kr
SUMMA KOSTNADER    424 360 kr
ÅRETS RESULTAT    92 640 kr
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Valberedningens förslag 

Valberedningen bestående av Staffan Braw, Carina Andersson och Anneli Pettersson har inkommit med 
följande förslag för styresle verksamhetsåret 2014:

Styrelsen föreslås bestå av 8 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. 

Ordförande väljs på 1 år
Eva Favaro, ordförande omval 

Ledamot omval 2 år
Ulrica Martinsdotter
Claes Jonsson

Ledamot nyval 2 år
Yaty Karim Paulsson

Ledamot fyllnadsval
Cecilia Ohlsson fyllnadsval 1 år för Magnus Thysk
Ann-Sophie Sund fyllnadsval 1 år för Mikael Suvero

Ledamot 1 år kvar
Anna Sjödin
Anders Holmer

Suppleant nyval 1 år
Johan Löfqvist

Revisor
Lars Lidgren, LHA Revision omval 1 år

Förslag valberedning
Anneli Pettersson, sammankallande (omval)
Camilla Massaro (nyval)
Anders Ek (nyval)

Avgående:
Fredrik Ribba
Mikael Suvero
Camilla Massaro
Joakim Wallin
Magnus Thysk
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Ändamål

Marknadsföreningen i Västerås är medlem i 
Sveriges Marknadsförbund, som har till syfte att 
företräda marknadsföreningens funktioner och 
att därvid eftersträva ett förtroendefullt samarbete 
med näringslivet och organisationer. 

Föreningen försöker att förverkliga detta syfte 
genom att:
- sätta medlemmarna och deras intressen i fokus
- göra föreningen intressant för nuvarande och  
 framtida medlemmar att främja och initiera  
 utveckling och utbildning samt arbeta för ökad  
 upplysning på marknadsföringens skilda  
 områden
- främja samarbete och erfarenhetsutbyte
- bland sina medlemmar befordra samhörighet  
 och erfarenhetsutbyte

Vi är övertygade om att riktigt bra marknadsföring 
hjälper individer, företag, organisationer och hela 
samhällen att växa, utvecklas och må bra. Vårt 
syfte är att bidra aktivt till både tillväxt och hållbar 
utveckling i Västerås. Vi gör det genom att i olika 
aktiviteter skapa förutsättningar för kunskaps-
spridning och kunskapsutveckling inom mark-
nadsföring. Våra ledord i samband med aktiviteter 
är Kunskap, Kul, Kontakter och Kompisar. Vår 
definition av marknadsföring är bred och omfattar 
mer än ”bara” reklam och PR.

§ 1 Organisation
Föreningen är en sammanslutning av personer som 
hyser intresse för föreningens ändamål. Föreningen 
har sitt säte i Västerås.

Föreningens beslutande organ är:
-  Årsmötet
-  Föreningsmöte
-  Styrelsen

§ 2 Medlemskap
Föreningen är öppen för medlemmar som delar 
föreningens målsättning och följer dess stadgar. Till 
medlem i föreningen väljer styrelsen personer som 
anmäler önskan om inträde.

§ 3 Utträde
Medlem som önskar utträde ur föreningen ska 
skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse. 
Medlem som trots anmaning underlåtit att före 
ordinarie årsmöte erlägga stadgad avgift för före-
gående år anses ha utträtt ur föreningen. Medlem 
kan uteslutas ur föreningen genom beslut av dess 
styrelse.

§ 4 Medlemsavgifter
Medlem skall före den 15:e april erlägga till 
föreningen fastställd årsavgift. Första årsavgiften 
och eventuell inträdesavgift erlägges vid inträdet i 
föreningen.

§ 5 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med  
kalenderåret.

§ 6 Ordinarie årsmöte
Föreningen håller före den första mars varje år 
ordinarie årsmöte på tid och plats som styrelsen be-
stämmer. Skriftlig kallelse jämte föredragningslista 
ska tillställas medlemmarna minst 10 dagar i förväg 
och åtföljas av valnämndens förslag, samt styrelsens 
årsberättelse samt revisorernas revisionsberättelse.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande att leda årsmötet
2. Val av sekreterare
3. Val av justeringsmän
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordningen
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse  
 för föregående år samt revisorns revisions- 
 berättelse
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelsens ordförande och ledamöter  
 jämte suppleanter
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnden
11. Fastställande av medlemsavgifter 
12. Frågor som har direkt samband med ovan  
 angivna ärenden eller ärenden som medlem  
 senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält  
 till styrelsen för behandling vid årsmötet
13. Övriga frågor som av styrelsen uppsatts på före 
 dragningslistan

Stadgar för Marknadsföreningen i Västerås  (reviderat 2013-01-24)
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§ 7 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte utlyses genom kallelse minst 
åtta dagar i förväg då styrelsen anser det påkallat 
eller då minst tio medlemmar framställt skriftlig 
begäran därom. Vid extra föreningsmöte får inga 
andra ärenden än de som anges i kallelsen behandlas.

§ 8 Föreningsbeslut
Vid årsmöte och extra föreningsmöte äger varje 
medlem en röst. Omröstning sker öppet om ej 
sluten omröstning påkallats av minst en fjärdedel 
av de närvarande medlemmarna. Vid lika röstetal 
äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten 
avgör.

§ 9 Styrelsens sammansättning och besluts- 
former
Föreningens verksamhet leds av en styrelse som  
består av ordföranden och minst fem ledamöter 
samt det antal suppleanter som anses erforderligt.
- Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden  
 eller då minst tre styrelseledamöter påfordrar.
- Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet  
 ledamöter är närvarande.
- Alla beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid  
 lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
För att säkerställa föreningens verksamhet och 
syfte, väljs styrelsemedlemmar och suppleanter för 
en period av två år. En strävan är att styrelsemed-
lemmarna väljs för perioder som är överlappande. 
Ordföranden ska väljas för ett år i taget, omval kan 
ske. Övriga styrelsemedlemmar ska väljas på två år.   

§ 10 Styrelsens åliggande
Det åligger styrelsen att
- föra protokoll
-  föra räkenskaper som avslutas per kalenderår

§ 11 Valnämnd
För att bereda val enligt §6 och§7 utses på ordinarie 
årsmöte en valnämnd om minst tre ledamöter 
jämte suppleanter.

§ 12 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och fören-
ingens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte en 
revisor jämte suppleant.

§ 13 Ändringar av stadgar
Förslag till ändring av stadgarna ska av medlem 
inlämnas skriftligen till styrelsen. Föreslår styrelsen 
stadgeändring, ska förslaget anges i kallelsen till 
årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas av  
ordinarie årsmöte på sätt som anges i §8.

§ 14 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av 
två på varandra följande föreningsmöten varav ett 
ska vara ordinarie årsmöte. Minst två månader ska 
förflyta mellan mötena.
Beslut om upplösning ska innefatta bestämmelser 
om disposition av föreningens tillgångar, som ska 
användas för de syften som anges i § 1.
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