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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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Det har varit ett spännande år med fokus på att 
vidareutveckla aktiviteterna och hitta former för att 
bibehålla och rekrytera fler medlemmar. Införandet av 
en medlemsavgift som är löpande och där föreläsning, 
mat och dryck ingår har underlättat möjligheten att 
planera aktiviteter utifrån satt ekonomisk ram.
 
Vi har fortsatt att minska våra kostnader genom att 
aktivt arbeta tillsammans för att hitta samverkans-
partners och aktivitetsvärdar. Vi i styrelsen vill tacka 
alla medlemmar som har bidragit med uppslag på 
föreläsare, förslag på lokaler för föreläsningar, möjliga 
aktivitetsvärdar samt på annat sätt gjort det möjligt 
för MiV att bedriva verksamheten 2016.  
 
Vi är mycket glada över att vi har lyckats hålla kvalité 
och samtidigt skapa tillräcklig god ekonomisk förut-
sättning för att kunna fortsätta jobba med kvalificerade 
föreläsare kommande verksamhetsår.  

En önskan från styrelsen i MiV är att våra medlemmar 
sprider ordet och berättar om föreningen till intresserade kollegor och bekanta. Ju fler medlemmar 
föreningen har, desto högre kvalitet kan vi hålla på föreläsare då vi genom en god ekonomi inte blir 
lika begränsade av arvoden och kostnader i samband med våra aktiviteter. Det är tillsammans som vi 
skapar ett levande och givande nätverk!
 
Tack vare medlemmarnas förslag och synpunkter har vi kunnat fortsätta att utveckla föreningen, för 
och tillsammans, med våra medlemmar. Styrelsens arbete har under året fortsatt i en god och positiv 
anda. Det finns mycket kompetens och engagemang i föreningen. 2016 har bäddat för ett fortsatt gott 
arbete under 2017 där vi, med er, har goda möjligheter att skapa en attraktiv förening med många bra 
aktiviteter. Allt för Marknadsföreningens bästa. 

Ett alldeles särskilt tack
Vi vill tacka föreningens samarbetspartners och årets aktivitetspartners. Vi vill också tacka alla våra 
medlemmar som bidragit till ett mycket gott år. Utan er hade det inte varit någon Marknadsförening 
i Västerås, helt enkelt. Vår förhoppning är att ni är med oss även 2017 och gör det till ännu ett         
fantastiskt år för MiV.

Styrelsen genom ordföranden Anna Sjödin 

STYRELSENS FÖRORD
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Plats:  Intiman, Sigurdsgatan 16
Datum:  2017-01-31
Tid:   17:00

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. Övriga förslag från styrelsen 
 a. Inga övriga förslag från styrelsen

12. Beslut om medlemsavgift 
 a. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 2017

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                      
 a. Inga frågor har anmälts till styrelsen

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

DAGORDNING FÖR ORDINARIE ÅRSMÖTE
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Ett mångfacetterat 2016
Föreningens medlemmar har haft möjlighet att delta på ett årsmöte,  tre lunchaktiviteter och sju 
kvällsaktiviteter, tre MiV-barer samt en aktivitet utöver ordinarie program. Sammantaget har vi 
haft 768 deltagare på föreningens aktiviteter, en ökning från föregående år med 223 personer.

Återbesök 2016
Den 26 januari inledde vi 2016 med årsmöte i Lilla salen på Konserthuset. Vi kombinerade mötes-
ordning med inspiration om härskartekniker, ämnet för Peter Nitschkes föreläsning. 
Knappt en månad senare sågs vi en blåsig februarikväll på Elite Stadshotell där vi lyssnade och lärde 
oss om det nya medielandskapet av Hanna Widell. Detta var MiVs mest besökta evenemang under året 
med 104 deltagare! En stark start på 2016 för MiV och våra medlemmar. 
Tre veckor senare var Konserthusets stora sal till bredden fylld av laméklänningar och mörka 
kostymer under årets Guldstänksgala. Gyllene konfetti regnade ner över VSK Bandy, som valdes 
till Årets Marknadsförare. 
När vi den 18 mars besökte Domkyrkan för att lyssna på Dan Linders föreläsning om konsten att tala 
inför publik, fick vi också en visning av kyrkan med efterföljande promenad för lunch på Strike. 
Under en ljus aprilkväll med en vaniljtonad himmel gick vi upp för trapporna till VLT-huset på Slotts-
gatan för att lyssna på Jessica W Sandberg. Hon pratade om välgörenhet, värderingar och lönsamhet 
och var och hur företag som vill väl kan nå ut med sitt budskap. Därefter hade vi MIV-bar; eftersnack 
på restaurang Varda 
Redan i slutet av maj tog vi sommarlov och avslutade MiV-terminen med sommarmingel. 
Förutom nätverkande och småprat delade vi ut pris till Årets studentuppsats och fick lyssna till Årets 
marknadsförare. TT-chefen Jonas Eriksson avslutade kvällen för de 83 deltagarna med att berätta om 
förutsättningar för dagens publicister. 
Juni och juli laddade vi batterierna för en höst som inte lät vänta på sig. Den 19 augusti träffades vi 
igen, fick visning av Stadshuset, åt lunch från Subway och lärde oss alla fördelar med effektiv kund-
kommunikation av föreläsaren Erik Modig. Detta var ett mycket populärt evenemang, med 96 deltagare, 
näst bäst under hela året! 
Styrkt av medlemmarnas intresse ordnade vi en extra aktivitet den 13 september då vi tog Axelssons 
buss till Tersmedenska Herrgården i Ramnäs för att lyssna på lika lärorik som underhållande 
föreläsning i presentationsteknik av David JP Philips. 
Tre dagar senare träffades vi på Best Western Hotel Esplanade för en lunchföreläsning: 
Heléne Lidström pratade om kommunikationen som strategiskt verktyg. 
Nästa gång vi sågs hade löven börjat falla när vi en kväll i slutet av oktober fick en visning av ABB 
Meeting Point och Suzanne Lagerholm berättade om ABB:s kommunikationsarbete. Därefter fick vi 
hörde Camilla Agardh prata inbound marketing. Kvällen avslutades på Restaurang Varda med MIV-
bar och eftersnack.

Årets näst sista evenemang var en kvällsaktivitet på QuickNet: Christian Rudolf pratade om sök-
trender och vi anade slutet på ett händelserikt år med MiV.

Den 8 december sa vi god jul till varandra på julfesten och lyssnade på Martin Deinhoff och hans 
föreläsning om digital innovation och framtidens affärer. 79 par öron lyssnade till hans råd. Utanför 
föll snön i tysthet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Foto: Kim Norman
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Styrelsens arbete
Under året har styrelsen haft elva protokollför-
da styrelsemöten samt i snitt två arbetsmöten 
per månad. Utöver dessa möten har kommuni-
kation mellan styrelsemedlemmarna i huvudsak 
skötts via messenger, trello, e-post och telefon.

Ledamöter och suppleanter  
i styrelsen 2016
Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
• Anna Sjödin (ordförande)
• Petra Walls (kassör)
• Cecilia Thilenius Lindh (sekreterare)
• Övriga ledamöter: Cecilia Ohlsson, Dan Linder, 

Elizabeth Genberg, Johan Lövqvist, Tobias 
Barkskog, Tina Bilock

Revisorer
Revisor under året har varit Lars Lidgren,  
BDO Mälardalen AB.

Valberedning
Valberedningen bestod av Anders Ek, Anneli 
Pettersson och Camilla Massaro

Ekonomi
År 2016 har präglats av osäkerhet över hur det 
nya systemet för medlemsbetalningar kommer 
att påverka vår verksamhet. Årsmötet i början 
av året beslutade om ändrade medlemsformer 
och modell för prissättning. Medlemmar betalar 
idag en högre summa i årsavgift, i gengäld 
ingår de flesta aktiviteter. Det finns idag också 
möjlighet att inneha ett företagsmedlemskap. 
Medlemskapet sträcker sig numera också ett 
helt år, inte ett kalenderår som tidigare. 

Vi har sett ett medlemstapp, men vi når ändå 
upp till den budget som sattes för 2016. Det var 
lättare för styrelsen att planera aktiviteterna, 
då de flesta intäkterna kom in under det första 
halvåret. Osäkerheten vad gäller medlemstappet 
medförde ändå att styrelsen arbetade hårt med 
att hitta de mest ekonomiska lösningarna vad 
gäller föreläsare, mat och lokal. Detta innebar att 
vi vid årets slut redovisar en relativt hög vinst. 
Vinsten kommer att användas för att stärka 
bufferten och fortsätta arbetet med att skapa 

bättre arbetsro för styrelsen. Allt för att kunna 
erbjuda medlemmarna ett attraktivt program.
 
Medlemsantalet
Vid årsmötet beslutades det om att införa 
löpande medlemskap och även möjlighet att 
välja företagsmedlemskap. Vid årsskiftet 
2016/2017 har vi i föreningen nedanstående 
medlemskap registrerade:
• 118 personliga medlemskap
• 15 företag som har valt företagsmedlemskap  
 med 5 platser
• 1 företag som har valt företagsmedlemskap  
 med 10 platser
• 3 studentmedlemskap
• 2 hedersmedlemmar 
Totalt antal: 208 medlemmar 

Under året som gått har medlemmar kommit 
och gått. Vi gläds åt våra nya medlemmar, 
privatpersoner och företag, och tackar de 30 
medlemmar som valt att lämna föreningen. 

Anledningar till det senare har varit den nya 
medlemsform som togs i bruk under året, tids-
brist och andra ej angivna skäl. Vi ser emellertid 
att den nya medlemsformen skapar större flex-
ibilitet för våra medlemmar. Därför tror vi på 
sikt även kunna öka antalet aktiva medlemmar. 

Eftersom medlemskapet numer är löpande 
under period på 12 månader, ser vi betydelsen av 
att framöver mäta antalet medlemmar månadsvis. 

Vi tror att lanseringen av den nya medlems-
formen vinner kraft och fart under 2017. 
Som en del i det löpande arbetet med att ut-
veckla Marknadsföreningen har vi aktivt värvat 
studenter från Mälardalens högskola. Värvningen 
har en positiv inverkan i vår ambition att bred-
da åldersspannet bland medlemmar. 
Utbyte av erfarenheter och föreningens roll som 
betydande lokalt nätverk är två av våra tyngsta 
argument. Arbetet har fått en god start och 
bland annat resulterat i ett utökat samarbete 
med MDH. Bedömningen i nuläget är att det 
fulla resultatet av värvningsinsatserna visar sig 
i sin helhet under 2017.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Årets marknadsförare 2016
MiV har också i år stått som medarrangör till 
Guldstänk, galan där vi hyllar framgångsrika 
företag, organisationer och entreprenörer i Väs-
terås Näringsliv. Guldstänk ses som ett viktigt 
samarbete med Västerås stad, Företagarna i 
Västerås, Almi Företagspartner Mälardalen 
och Handelskammaren Mälardalen som också 
deltar som arrangörer. Tillsammans kan vi lyfta 
fram goda exempel och inspirera till en fortsatt 
framgångsrik företagskultur i Västerås. Arbetet 
med att utveckla och stärka Guldstänks utform-
ning och syfte bedrivs kontinuerligt mellan dessa 
parter.

Marknadsföreningen arbetar aktivt med att 
skapa möjlighet för att fler av våra medlemmar 
ska kunna delta på galan, något vi prioriterar 
högt. Antalet platser är som bekant begränsade 
och går som många fått erfara åt mycket fort 
vid biljettsläpp. I år valde därför Marknadsför-
eningen att själva köpa max antal biljetter som 
varje arrangör erbjuds för att sälja dem vidare i 
nätverket enligt principen först till kvarn. Även 
om dessa biljetter inte motsvarade efterfrågan 
hoppas vi att det gav möjlighet att några fler 
av våra medlemmar gavs möjlighet att delta på 
Guldstänk 2017.

Under galan delar Marknadsföreningen ut pris 
till Årets Marknadsförare. Priset utsågs av en 
jury bestående av fyra ledamöter, fyra externa 
deltagare samt Folket Röst:
Anna Sjödin (MiV)
Cecilia Ohlsson (MiV)
Cecilia Thilenius Lindh (MiV)
Johan Lövqvist  (MiV)
Jenny Wikman 
(Förra årets vinnare - MiniRoom)
Andreas Löwgren (SBAB Bank)
Magnus Odéen (QuickNet)
Samt Folkets röst

Årets Marknadsförare 2015 blev VSK Bandy 
med motiveringen:
”Årets Marknadsförare Med hjärta och hjärna 
förvaltar Årets Marknadsförare sitt varumär-
ke genom hårt arbete, is i magen och många 

framgångsrika insatser. Genom nytänkande och 
erfarenhet har man förädlat varumärket och 
stärkt sin profil, lokalt som nationellt. Här finns 
gott om mod, klokskap och en stark laganda. 
Vanligen är färgerna är grönt och vitt… 
men ikväll stänker det guld. Vinnare av Årets 
Marknadsförare 2015 är: VSK Bandy”
 
Övriga nominerade var ABB Industrigymnasium 
och Amir Kheirmand.

Aktivitetsvärdar
Mötesplats för aktiviteter har under året till 
stor del bekostats av aktivitetsvärdar som inne-
bär att företag har valt att bjuda på lokal och 
mat. Under året har vi haft förmånen att få 
vara i Västerås Konserthus, Elite Stadshotell, 
Västerås Domkyrka, VLT, Navii, Västerås 
Stadshus, Tersmedenska Herrgården, Best 
Western Hotel Esplanade, ABB Meeting Point, 
QuickNet och Strike. Vi tackar för att ni bjudit 
oss denna möjlighet.

Vi vill också tacka Subway och Chantals som 
valt att som aktivitetsvärd bjuda på mat i sam-
band med aktivitet samt restaurang Varda som 
bjudit på lyxiga tilltugg och rabatt i baren de 
kvällar vi har haft MiV-bar.

Samarbetspartner
Fotograf Kim Norman, QuickNet, VLT, TB 
Screen. B&O samt BDO (BDO Mälardalen AB), 
är föreningens samarbetspartner som bidrar 
och medverkar till att föreningens verksamhet 
fungerar på ett tillfredsställande sätt. Förening-
en tackar ödmjukast för era insatser och goda 
samarbetsvilja.

Föreningen har fortsatt erbjuda företag att 
profilera sig med Marknadsföreningen som 
partner. Möjligheten för företag att visa upp sig 
innebär en intäkt som gör att föreningen kan 
höja kvaliteten på aktiviteterna. Under året har 
Care of Haus och Axelssons turisttrafik AB valt 
att göra detta.

Ett stort tack till alla! 
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 2016-01-01 2015-01-01
 2016-12-31 2015-12-31
INTÄKTER  
Aktiviteter 21 910 82 640
Aktivitetssponsor 10 000 15 000
Medlemsavgifter 306 575 207 415
Övriga intäkter 17 977 1 369

Summa intäkter 356 462 306 424

  
KOSTNADER   
Material och varor
Matkostnad -21 513 -27 457
Arvode föreläsare -135 582 -98 143
Böcker 0 
Övrigt -8 289 -18 680
Guldstänk -39 762 -45 614
Summa material och varor -205 147 -189 894

Bruttovinst 151 315 116 530

Övriga externa kostnader
Kontokortsavgifter -12 575 -12 158
Övr. försäljningskostnader -12 363 -12 996
Kontorsmaterial/trycksak -5 305 0
Porto/postbefordran -5 286 -2 971
Bankkostnader -4 246 -5 982
Webbplats MiV 40 -3 669
Styrelse -5 600 -9 174
Marknadsförbundet -6 000 -6 000
Övriga kostnader -721 0
Stipendium -2 000 -5 000
Övrig ext. kostn, avdrag 0 -5 000

Summa kostnader -54 056 -62 949
  
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 0 0

ÅRETS RESULTAT 97 259 53 581

 

RESULTATRÄKNING
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 2016-12-31 2015-12-31 
TILLGÅNGAR   
Fordringar  
Kundfordringar 10 000  10 000
Övriga fordringar 11 695 0
Förutbetalda kostn/upplupna intäkter 8 488 8 413

Summa fodringar 30 183 18 413  

Bank  
Kassa 0 1 780
Bank 234 817 82 843
Sparkonto 100 259 100 259

Summa likvida medel 335 076 184 882 

S:A TILLGÅNGAR 365 259 203 294

  
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital  
Balanserad vinst/förlust 145 508 152 893
Vinst/förlust föreg. år 53 581 -7 385
Årets resultat 97 259 53 581

Summa eget kapital 296 348 199 089
   
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 20 611 40
Upplupna kostnader 48 300 4 165

Summa skulder 68 911 4 205

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 365 259 203 294

BALANSRÄKNING

Västerås den 26 januari 2017
   

 
   
 Anna Sjödin Petra Rosendahl Cecilia Thilenius Lindh  

 Elizabeth Genberg  DanLinder Tobias Barkskog

 

 Cecilia Ohlsson Tina Bilock Johan Löfqvist 

Summa likvida medel 335 076 184 882 
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Årets Marknadsförare 2015 blev VSK Bandy med motiveringen:
”Årets Marknadsförare Med hjärta och hjärna förvaltar Årets Marknadsförare sitt 
varumärke genom hårt arbete, is i magen och många framgångsrika insatser. Genom 
nytänkande och erfarenhet har man förädlat varumärket och stärkt sin profil, lokalt som 
nationellt. Här finns gott om mod, klokskap och en stark laganda.”

Glada på bild är VSK Bandys klubbchef Michael Campese och Ordförande Gisela Stackhaus.

Foto: Henrik Mill
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet i Marknadsföreningen i Västerås, org.nr 817605-6169

Rapport om verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
Jag har utfört en revision av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för Marknadsföreningen  
i Västerås för år 2016.

Styrelsens ansvar for verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning som ger 
en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en verksam-
hetsberättelse, resultat- och balansräkning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning på grundval av min revision. 
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa stan-
darder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i 
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimlig-
heten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning ger resultat- och balansräkning en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året. Verksamhetsberättelsen  
är förenlig med de finansiella rappo1ternas övriga delar. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Utöver min revision av verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning har jag även reviderat styrelsens 
förvaltning för Marknadsföreningen i Västerås för år 2016. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min 
revision av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden  
i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Uttalande 
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Västerås den 16 januari 2017

Lars Lidgren
Föreningsvald revisor
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Under verksamhetsåret 2017 inriktar sig MiV på att utveckla sina medlemsaktiviteter. Vi ser detta 
som ett nödvändigt arbeta för att stimulera föreningens nuvarande medlemmar och för att attrahera nya. 

Att utveckla sätt för att rekrytera nya medlemmar blir ett löpande arbete under kommande år. 

De lunch- och kvällsaktiviteter som vi genomfört under 2016 har berett vägen att stärka MiVs varu-
märke. I mixen av spännande aktiviteter på platser i och omkring Västerås som väcker upptäckarlusta 
hos våra medlemmar, ser vi också flera sätt att arbeta med gästande föreläsare och samarbetspartners. 

Vi har tidigare tagit upp den värvningskampanj som är ett led i ett nytt samarbete med MDH. I sam-
band med yngre medlemmar, inser vi också behovet av nya perspektiv. Trender och viktiga frågor är 
alltjämt i fokus, men tack vare studenterna från MDH kan dessa nya perspektiv fördjupas och breddas 
till medlemmarnas fördel. 

I föreningens verksamhetsplan för 2017 har ett antal mål och strategier fastställts. 
Våra mål är att:
• Ha en god blandning av medlemmar utifrån ålder och kön samt yrkesgrupper 
 inom föreningens ämnesområden
• Stärka varumärket
• Öka delaktigheten bland våra medlemmar
• Ha en stabil ekonomi
• Visa ett gott värdskap

För att nå dessa mål ska vi under året även bearbeta nyckelpersoner, exempelvis kommunikationschefer 
och vd:ar. Vi ska också ge våra medlemmar mervärden i form av till exempel utbildningar och ett ökat 
nätverkande. Dessutom ska vi bjuda in till dialog om föreningens utveckling och innehåll. Vi vill också 
fortsätta att involvera och engagera medlemmar och branschfolk i juryn för Årets marknadsförare.
Precis som tidigare är våra ledord Kunskap, Kul, Kontakter och Kompisar. Goda samarbeten står alltid 
på agendan och vi är öppna för nya samarbeten som kan stärka föreningen.

VERKSAMHETSÅRET 2017
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 Antal Avgift Deltagare Summa
INTÄKTER:
Medlemsavgifter: 
Personligt medlemskap 120 1 750 120 210 000
Företagsmedlemsskap 10 medlemmar 1 15 000 10 15 000
Företagsmedlemsskap 5 medlemmar 15 7 500 75 112 500
Studentmedlemsskap 10 900 10 9 000

Delsumma    346 500

Övriga intäkter:    
Aktivitetssponsorer, 5 000 kr 1 5 000  5 000
Aktivitetssponsorer, 10 000 kr 1 10 000  10 000

SUMMA INTÄKTER     361 500
    
KOSTNADER 
Årsmöte    26 750
Guldstänk    45 000
Sommarmingel    17 000
Höstupptakt    15 000
Julmingel    15 000
Aktiviteter enligt program    97 000
Betaltjänster    18 000
Webbplats    5 000
Styrelsen    20 000
Övrigt, bl a MiV-uppsats, material    33 000

SUMMA KOSTNADER    291 750

RESULTAT    69 750

BUDGET 2017
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Styrelse: 
Anna Sjödin ordförande omval 1 år
Cecilia Ohlsson ledamot omval 2 år
Tobias Barkskog ledamot omval 2 år
Elizabeth Genberg ledamot omval 2 år
Ida-Maria Rydberg ledamot nyval 2 år
Cecilia Cedervall  ledamot nyval 2 år
Gino Nano ledamot fyllnadsval 1 år
Magdalena Bergfors ledamot fyllnadsval 1 år
Cecilia Thilenius Lindh  ledamot 1 år kvar

Avgående ledamöter:
Petra Rosendahl
Dan Linder
Tina Bilock
Johan Lövqvist

Revisor:
Lars Lidgren, BDO  omval 1 år

Valberedning:
Anneli Pettersson, sammankallande 
Camilla Massaro
Anders Ek

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG FÖR 2017 
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Foto: Kim Norman
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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 samar-
bete 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 marknads-
föring hjälper individer, företag, organisationer 
och hela samhällen att växa, utvecklas och må 
bra. Vårt syfte är att bidra aktivt till både till-
växt och hållbar utveckling i Västerås. Vi gör det 
genom att i olika aktiviteter skapa förutsättning-
ar för kunskapsspridning 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.

§ 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 styrel-
se. Medlem som trots anmaning underlåtit att 
före ordinarie årsmöte erlägga stadgad avgift 
för föregående år anses ha utträtt ur förening-
en. Medlem kan uteslutas ur föreningen genom 
beslut av dess styrelse.

§ 4 Medlemsavgifter
Medlemsavgifter fastställs av ordinarie årsmöte 
eller vid extra föreningsmöte. Medlem erlägger 
avgiften direkt vid inträde. Medlem ska senast 
en månad efter fakturadatum erlägga till fören-
ingen fastställd avgift. Hedersledamot erlägger 
inte avgift. Medlemsavgifter gäller löpande i 12 
månader.

§ 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 
bestämmer. Skriftlig kallelse jämte föredrag-
ningslista ska tillställas medlemmarna minst 
10 dagar i förväg och åtföljas av valnämndens 
förslag, samt styrelsens årsberättelse samt revi-
sorernas 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 verksamhets- 
 berättelse för föregående år samt revisorns  
 revisionsberättelse
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 

STADGAR FÖR MARKNADSFÖRENINGEN I VÄSTERÅS 
[reviderat 2016-01-26]
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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 föredragningslistan

§ 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 fjär-
dedel av de närvarande medlemmarna. Vid lika 
röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid 
val, då lotten avgör.

§ 9 Styrelsens sammansättning och  
beslutsformer
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 ordfö-

randen 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 supplean-
ter för en period av två år. En strävan är att 
styrelsemedlemmarna 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 ordina-
rie årsmöte en valnämnd om minst tre ledamöter 
jämte suppleanter.

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

§ 13 Ändringar av stadgar
Förslag till ändring av stadgarna ska av med-
lem 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 bestämmel-
ser om disposition av föreningens tillgångar, som 
ska användas för de syften som anges i § 1.
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