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Marknadsföreningen i Västerås 
MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 23 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! 

En kväll i maj tog vi bussen till Fagerudd Konferens och blev golvade av den vackra platsen och fantastiska atmosfären. Johan Ydring bjöd 
på en föreläsning som väckte många tankar och ledde till fortsatta diskussioner under kvällen. Sedan fick vi en rundvandring på konferens-
anläggningen som bjöd på en rejäl dos upplevelse: Underbar natur i försommarkvällen, spa och aktivitetshall där vi bjöds på bubbel och 
snittar. Därefter fick vi en lyxig middag och skickades hem med presenter! 
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Vilket häftigt år med allt från intressanta föreläsningar till annorlunda aktiviteter. Under året har vi 
arbetat för att hitta nya rutiner och verktyg som kan underlätta styrelsens arbete. Allt för att den 
ideella kraften ska kunna läggas på att skapa en så bra verksamhet som möjligt för våra medlemmar, 
samarbetspartners och gäster.

Vi har legat kvar på en fortsatt bra kostnadsnivå genom att hitta samverkanspartners, förhandla fram 
rimliga arvoden till föreläsare och hushålla med föreningens resurser. Vi är glada över att vi har lyckats 
hålla en hög kvalitet under året och samtidigt skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna fort-
sätta arrangera intressanta aktiviteter även under nästa år.  

En önskan från styrelsen i MiV är att våra medlemmar fortsätter att berätta om föreningen för 
intresserade kollegor och bekanta, och på så sätt lockar nya medlemmar. Ju fler medlemmar och gäster 
föreningen har, desto högre kvalitet kan vi hålla på föreläsare och aktiviteter. Det är tillsammans som 
vi skapar ett levande och givande nätverk!
 
Styrelsens arbete har under året fortsatt i en god och positiv anda. Det finns mycket kompetens och 
engagemang i föreningen som bäddar för ett fortsatt gott arbete under 2018 där vi, med er, kan skapa 
en attraktiv förening med många bra aktiviteter. Allt för Marknadsföreningens bästa. 

Vi i styrelsen vill tacka föreningens samarbetspartners och årets aktivitetspartners. 
Vi vill också tacka alla medlemmar och gäster som har deltagit i våra aktiviteter, bidragit med uppslag 
på föreläsare, lokaler och möjliga aktivitetsvärdar, samt på annat sätt gjort det möjligt för MiV att 
bedriva verksamheten under 2017.   

Utan er alla hade det inte varit någon Marknadsförening i Västerås, helt enkelt. 
Vi ser fram emot att vi tillsammans gör 2018 till ännu ett fantastiskt år för MiV. 

Styrelsen genom ordföranden Anna Sjödin 

STYRELSENS FÖRORD
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Plats:  Lilla salen, Västerås Konserthus
Datum:  2018-01-30
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 2018

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

DAGORDNING FÖR ORDINARIE ÅRSMÖTE
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Föreningens medlemmar har haft möjlighet att delta på ett årsmöte, fyra lunchaktiviteter, sex 
kvällsaktiviteter och Guldstänk. Sammantaget har vi haft 792 deltagare på föreningens aktiviteter, 
en ökning från föregående år med 24 personer. Det känns fantastiskt roligt att vi lyckades öka 
deltagandet ytterligare med tanke på förra årets ökning med hela 223 personer. 

Vad hände under året som gått?
Den 31 januari inledde vi 2017 med årsmöte på Intiman, på Sigurdsgatan. Vi kombinerade mötet 
med inspiration om förändring, ämnet för sångerskan Anneli Magnussons föreläsning. Hon blandade 
berättandet med privata bilder från sin 25-åriga artistkarriär och sjöng och spelade för oss.

Drygt två veckor senare sågs vi för en vintrig februarilunch på Växhuset. Där lyssnade vi till Göran 
Adlén, en av Sveriges mest välkända föreläsare och trendspanare, som gav sina råd kring hur man ska 
lyckas i framtiden. Det blev en underhållande, kanske omskakande men definitivt positiv föreläsning 
som gav oss en chans att reflektera över vad som händer just nu och de närmaste åren. Detta var ett 
mycket populärt evenemang med 153 deltagare, högst antal under hela året! En stark start på 2017 
för MiV och våra medlemmar.

Tre veckor senare vräkte snön ner och köerna ringlade sig långa ute vid parkeringsautomaten, 
när 139 ivriga mivare och gäster skulle in i Mälardalens högskolas stora föreläsningssal för att lyssna 
på antropologen Katarina Graffman. Den här kvällen låg fokus på Generation Z – den generation som 
levt hela sina liv uppkopplade och som inte definierar media på samma sätt som äldre generationer. 
Katarina kunde berätta för oss att alla som arbetar med kommunikation och marknadsföring står inför 
förändrade spelregler för marknadsföring och kommunikation. Det gäller att förstå dessa nya regler 
för att ha en chans att överleva. 

Redan veckan efter var det dags för årets Guldstänksgala. Marknadsföreningen kunde stolt presentera 
en starkt fält av nominerade, med SkillTwins, Region Västmanland och Kokpunkten. 
Den gyllene konfettin regnade slutligen ner över SkillTwins, som valdes till Årets Marknadsförare.  
 
När vi den 28 april besökte Thorens Business School för att lyssna på Cecilia Hyréns föreläsning om 
konsten att hitta och följa sin mission, fick vi också lyssna till elever på skolan som på ett imponerande 
professionellt sätt berättade om sin utbildning. Elever från Astars restaurangutbildning stod för den 
fantastiska maten.
 
En ljus majkväll med en klarblå himmel klev 58 personer på bussen från Björks buss med destination 
Fagerudd Konferens. Väl framme blev vi besökare golvade av den vackra platsen och fantastiska 
atmosfären! Johan Ydring bjöd på en föreläsning som väckte många tankar och ledde till fortsatta 
diskussioner under kvällen. Fokus var vår förändrade verkligen där konsumenten har makten över hur, 
var och när de vill kommunicera med oss. Tiden när företagen styrde är sedan länge förbi och den som 
lär sig förstå sina kunder och hela tiden utveckla sin marknadsföring är den som klarar sig bäst. Sedan 
fick vi en rundvandring på konferensanläggningen som bjöd på en rejäl dos upplevelse: Underbar natur 
i försommarkvällen, spa och aktivitetshall där vi bjöds på bubbel och snittar. Därefter fick vi en lyxig 
middag och skickades hem med presenter! 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE



7

Juni och juli laddade vi batterierna och den 24 augusti träffades vi igen, denna gång på Vafab Miljö 
som bjöd på ett fantastiskt värdskap. Vi fick lära oss mer om hur Vafab arbetar och därefter reflektera 
kring hur varumärket kan fungera som en motor för hållbar tillväxt med hjälp av vår föreläsare Beata 
Pontén. Beata visade att vi under de senaste 40 åren arbetat i uppförsbacke när det gäller ansvarsfullt 
företagande, men att vi nu närmast oss en vändpunkt. Nu ändras vår omvärld snabbt. Ansvar om både 
miljö och samhälle kommer att förväntas av företag, och hållbarhetsfrågorna kommer att få medvind. 

En månad senare träffades vi hos vår återkommande samarbetspartner QuickNet för en lunchföreläsning: 
Lena Nordin Andersson pratade om hur vi kan bli bättre på LinkedIn i en bräddfylld lokal. Vi fick med 
oss många konkreta tips och spaningar om de senaste och kommande förändringarna i plattformen.  

Nästa gång vi sågs hade löven börjat falla när vi en kväll i mitten av oktober träffades på Aros Congress 
Center. Vi prövade ett nytt koncept som vi kallade för MiV-kvällen. Fokus var att vi skulle få ta del av 
de nominerade företagens erfarenheter, inspireras och testa något som vi kanske inte gör i vår vardag. 
Det blev en härlig kväll fullmatad med kunskap, inspiration, god mat och mingel.
Moa Blomkvist och Caroline Birgersson som driver byrån Birger&Blom pratade om att skriva för webben. 
Det handlar alltmer om att vara kreativ i både hantverket och tekniken och framtiden copywriters 
behöver också ha koll på sökbarhet och digitala beteenden för att målgrupperna ska hitta rätt. Vi fick 
också en chans att ta våra nominerade till Årets marknadsförare 2016 på pulsen. Några av hjärnorna 
bakom förra årets framgångar fanns på scenen, Christoffer Tilstam och Johan Björkman från Kok-
punkten och Jonas Wallin från Region Västmanland. Det blev en givande diskussion med inspel från 
publiken utifrån de två organisationernas olika förutsättningar och utmaningar. Ett mycket uppskattat 
inslag blev workshopen i Graphic recording där vi själva fick prova på och se hur snabbt vi kunde bli 
proffsiga mötesillustratörer. Alla deltog med stor entusiasm och vår guide var Frida Adamsson, visuell 
mötesritare och diplomerad coach. Graphic recording är ett verktyg för att vi bättre ska komma ihåg 
det vi pratat om i ett möte. Genom att teckna vad som sägs kan man tydliggöra budskap och förstärka 
minnet hos deltagarna vid workshops, möten och utbildningar. Dessutom bjöds vi på popcorn och film-
visning av Indept videoproduktion. 

Årets näst sista evenemang  var en lunchaktivitet hos vår värd Länsförsäkringar Bergslagen som 
återkommer varje år som samarbetspartner: Johan Swahn guidade oss genom området sensorisk mark-
nadsföring och vi fick testa våra smaklökar. Att vi som åhörare fick vara aktiva och bli engagerade var 
mycket uppskattat. Dessutom hade Länsförsäkringar bullat upp med en fantastisk lunch så att vi som 
deltagit fick känna oss riktigt bortskämda efter besöket. Länsförsäkringar hör tillsammans med Quick-
net och ACC till våra mest trogna vänner som varje år ställer upp med lokal, sponsring eller på andra 
sätt bidrar till verksamheten. Det är vi i föreningen otroligt tacksamma för. 

Den 5 december sa vi god jul till varandra med ett julmingel på Steam Hotel. Dansaren Tobias Karls-
son gav oss en bild av hur det är att växa upp med mobbning. Med inlevelse lyckades han få publiken 
att ömsom gråta, ömsom skratta när han beskrev hur viktigt det är med vänner, hur stor inverkan och 
påverkan ett leende kan ha på din omvärld och varför drömmar är så avgörande i livet. Över 90 par 
öron lyssnade andäktigt till hans berättelse. Därefter kastade vi oss raskt till lekar och mingel och när 
kvällen var slut var vi en mycket nöjd skara MiV-are som lämnade hotellet. 
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Styrelsens arbete
Under året har styrelsen haft tolv 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 2017
Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
• Anna Sjödin (ordförande)
• Magdalena Bergfors (kassör)
• Ida-Maria Rydberg (sekreterare)
• Övriga ledamöter: Cecilia Ohlsson, Cecilia 

Thilenius Lindh, Cecilia Cedervall, Elizabeth 
Genberg, Tobias Barkskog och Gino Nano.

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

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

Ekonomi
Under två år har vi nu haft ett löpande med-
lemskap som gäller under ett år, men som kan 
påbörjas när som helst under kalenderåret. 
I medlemsskapet ingår föreläsningar, mat och 
dryck. Systemet har underlättat möjligheten att 
planera eftersom intäkten inte är beroende av 
hur många som deltar i varje enskild aktivitet. 
Dock finns det fortfarande osäkerhet gällande 
intäkter då antalet medlemmar varierar över tid 
och så även antalet aktivitetssponsorer.  Vi har 
sett ett medlemstapp, men vi når ändå upp till 
den budget vi satte för året. 
Styrelsen har fortsatt att arbeta med att hitta 
de mest ekonomiska lösningarna vad gäller 
föreläsare, mat och lokal. Detta innebar att vi i 
årets slut redovisar en relativt hög vinst. Vinsten 
kommer att användas för att stärka bufferten 
och möjliggöra för föreningen att eventuellt 
fortsätta arbetet med att byta administrativa 
system som kan bidra till att dels minska kost-
naderna för föreningen, och dels förenkla och 
effektivisera det ekonomiska arbetet.

Medlemsantalet
Vid årsskiftet 2017/2018 har vi i föreningen 
nedanstående medlemskap registrerade:
• 96 personliga medlemskap
• 19 företag som har valt företagsmedlemskap  
 med 5 platser
• 1 företag som har valt företagsmedlemskap  
 med 10 platser
• 2 hedersmedlemmar 
Totalt antal: 203 medlemmar 

Under året som gått har även medlemmar 
kommit och gått. Vi gläds åt våra nya medlem-
mar, privatpersoner och företag, och säger tack 
och på återseende till de medlemmar som valt 
att lämna föreningen. Antalet företagsmedlem-
skap har ökat medan antalet personer som valt 
personligt medlemskap har minskat något. Dock 
är det totala antalet medlemmar i nivå med 
förra året. 

Eftersom medlemskapet är löpande under peri-
od på 12 månader, ser vi betydelsen av att mäta 
antalet medlemmar månadsvis. 

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. Guldstänk är ett viktigt samarbetsprojekt 
mellan Västerås stad, Företagarna i Västerås, 
Almi och Handelskammaren. Tillsammans kan 
vi lyfta fram goda exempel och inspirera till en 
fortsatt framgångsrik företagskultur i Västerås. 
Arbetet med att utveckla och stärka Guldstänks 
utformning och syfte bedrivs kontinuerligt mel-
lan dessa parter.

Marknadsföreningen arbetar också aktivt med 
att skapa möjlighet för att fler av våra medlem-
mar ska kunna delta på galan, något vi priorite-
rar högt. Antalet platser är begränsade och går 
som många fått erfara åt mycket fort vid bil-
jettsläpp. Förra året prövade vi att själva köpa 
max antal biljetter som varje arrangör erbjuds 
köpa för att sedan sälja dem vidare i nätver-
ket enligt principen först till kvarn. Ett beslut 
som blev svårt att hantera praktiskt. I år har 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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vi därför arbetat för att den mängden biljetter 
som vi fick möjlighet att köpa loss förra året i 
år skulle säljas via Travelteam. Även om dessa 
biljetter inte motsvarade efterfrågan hoppas vi 
att det gav möjlighet att några fler fick chansen 
till en biljett. 

Under galan delar Marknadsföreningen ut pris 
till Årets Marknadsförare. Priset utses av en 
jury bestående av fyra ledamöter, fyra externa 
deltagare samt Folket Röst. I år bestod juryn av 
nedan namngivna personer:
Anna Sjödin (MiV)
Cecilia Ohlsson (MiV)
Cecilia Cedervall (MiV)
Gino Nano (MiV)
Gisela Stockhaus (fg års vinnare VSK)
Andreas Östman (Care of Haus)
Daniel Ingdahl (Navii)
Samt Folkets röst

Årets Marknadsförare 2016 blev SkillTwins 
med motiveringen:
”Oavsett produkt handlar bra marknadsföring 
om att förstå sin målgrupp. Där är Årets Mark-
nadsförare i en klass för sig. Här tar man enga-
gemanget för – och med – fansen till en helt ny 
nivå. Utan en stor budget har årets vinnare fått 
förlita sig på eget driv, på sin fingertoppskänsla 
och på en fenomenal förståelse för kanalerna. 
Med hårt arbete har de spridit sin talang från 
Önsta-Gryta till resten av världen.”
 
Övriga nominerade var Region Västmanland och 
Kokpunkten Actionbad.

Aktivitetsvärdar
Mötesplats för aktiviteter har under året har 
till stor del bekostats av aktivitetsvärdar som 
innebär att företag har valt att bjuda på lokal 
och mat. Under året har vi haft förmånen att 
få vara på Intiman, Växhuset, Mälardalens 
högskola, Thorens Business School, Fagerudd 
konferens, Vafab Miljö, QuickNet, Aros Con-
gress Center, Länsförsäkringar Bergslagen och 
Steam hotel. Vi tackar dessa företag för att de 
gett oss denna möjlighet. 

Vi vill också tacka Indept Videoproduktion som 
valt att som aktivitetsvärd både bjuda på pop-
corn till sin presentation och göra en fantastiskt 
fin film om MiV inspelad under MiV-kvällen. 
Ett tack också till Susanne Kammerer, grafisk 
formgivare, som sponsrat med en informations-
film till vår profil på LinkedIn samt uppdaterat 
vår cover- och evenemangsbild på Facebook. 
Vi vill också passa på att uppmärksamma och 
tacka Fota UF som ställde upp som mingelfoto-
grafer till en av våra aktiviteter. Ett stort tack 
och lycka till med företagandet! 

Samarbetspartner
Fotograf Kim Norman, QuickNet, VLT, TB 
Screen samt BDO, är föreningens samarbetspart-
nersom bidrar och medverkar till att föreningens 
verksamhet fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
Föreningen tackar ödmjukast för dessa företags 
insatser och goda samarbetsvilja.

Ett stort tack till alla! 

If you can taste it, you want it. Vi fick testa våra smaklökar när Johan Swahn, doktor i sensorisk marknadsföring guidade oss genom ämnet 
och berättade om hur man kan förvandla smak till business.
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 2017-01-01 2016-01-01
 2017-12-31 2016-12-31
INTÄKTER  
Medlemsavgifter 328 425 306 575 kr
Aktiviteter 34 170 kr 21 910 kr
Aktivitetssponsorer 10 000 kr 10 000 kr
Övriga intäkter 0 kr 17 977 kr

Summa intäkter 372 595  356 462

  
KOSTNADER   
Aktiviteter
Föreläsare -155 016  -135 582 
Mat  -25 146  -21 513 
Guldstänk -43 876  -39 762 
Övrigt -9 245  -8 290 
Delsumma -233 283  -205 147 

Övriga kostnader
Försäljningskostnader -19 854  -39 774 
Webbplats/programvaror/datakommunikation -7 239  0 
Styrelse -4 268  -5 600 
Marknadsförbundet -6 000 -6 000 
Övrigt -6 844 -2 681 
Delsumma -44 205  -54 055 

Summa kostnader -277 488 -259 202
  
Finansiella poster 
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 0 0

ÅRETS RESULTAT 95 107 97 260

 

RESULTATRÄKNING
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 2017-12-31 2016-12-31 
TILLGÅNGAR   
Fordringar  
* Kundfordringar 99 716  10 000 
Övriga fordringar 0  11 695 
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 19 884  8 488 

Summa fodringar 119 600  30 183  

Likvida medel  
Bank 199 659  234 817 
Sparkonto 100 259  100 259 

Summa likvida medel 299 917  335 076  

S:A TILLGÅNGAR 419 517  365 259 

  
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital  
Balanserad vinst/förlust 296 348  199 089 
Årets resultat 95 107  97 259 

Summa eget kapital 391 455  296 348 
   
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 24 647  20 611 
Upplupna kostnader 0  48 300 
Övriga kortfrisiga skulder 3 415  0 

Summa skulder 28 062 68 911 

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 419 517  365 259 

BALANSRÄKNING

   

 
   
 Anna Sjödin Ida Maria Rydberg Cecilia Thilenius Lindh  

 Elizabeth Genberg  Cecilia Cedervall Tobias Barkskog

 

 Cecilia Ohlsson Gino Nano Magdalena Bergfors

Summa likvida medel 335 076 184 882 

Västerås den 15 januari 2018

* Kundfordringarna är högre jämfört med tidigare år. Det beror på byte av ekonomisystem och ett nytt sätt att hantera kundfakturorna. Det har dess-
värre medfört att vissa fakturor inte blivit betalda i tid. Vi har efter personlig kontakt med de flesta av medlemmarna bedömt fakturorna som säkra och 
har därför inte skrivit ner fordringarna. Flera av fakturorna har blivit betalda under början av 2018.
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REVISIONSBERÄTTELSE

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

Rapport om årsbokslutet

Uttalanden  
Jag har utfört en revision av årsbokslutet innehållande resultat- och balansräkning för Marknadsföreningen i 
Västerås för år 2017. Enligt min uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess 
finansiella resultat för året. Verksamhetsberättelsen är förenlig med de finansiella rapporternas övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning som ger 
en rättvisande bild enligt bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en bokslutsrapportering som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar 
i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
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• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysning-
arna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalande  
Utöver min revision av verksamhetsberättelse, årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
för Marknadsföreningen i Västerås för år 2017. 
 Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Västerås den 30 januari 2018

Lars Lidgren
Föreningsvald revisor
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Under verksamhetsåret 2018 inriktar sig MiV på att utveckla arbetsformer som ska minska styrelsens 
arbetsbelastning utan att försämra kvalitén för medlemmar och gäster. Vi ser detta som ett nödvändigt 
arbete för att säkerställa att föreningen kan utvecklas vidare genom att ge förutsättningar för fler att 
delta i arbetet. 

Att utveckla sätt för att rekrytera nya medlemmar blir ett löpande arbete under kommande år. Vi har 
ett behov att rekrytera fler medlemar för att kunna erbjuda ännu bättre program. Vi kommer också att 
fortsätta att utveckla vår kommunikation för att öka kännedomen om föreningen.

De lunch- och kvällsaktiviteter som vi genomfört under 2017 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 och gäster, ser vi också flera sätt att arbeta med föreläsare och samarbetspartners. 

I föreningens verksamhetsplan för 2018 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

• Öka antalet medlemmar

• Ha en stabil ekonomi

• Visa ett gott värdskap

För att nå dessa mål ska vi under året bearbeta nyckelpersoner, exempelvis kommunikationschefer och 
vd:ar. Vi ska också ge våra medlemmar ett fortsatt attraktivt innehåll i form av workshops, seminarier 
och aktiviteteter som bidrar till ett ökat nätverkande. 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 2018
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INTÄKTER

Medlemsavgifter: Antal Avgift Deltagare Summa
Personligt medlemskap 100 1 750 120 175 000
Företagsmedlemsskap 10 medlemmar 1 15 000 10 15 000
Företagsmedlemsskap 5 medlemmar 25 7 500 125 187 500
Studentmedlemsskap 5 900 10 4 500

Delsumma    382 000

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

SUMMA INTÄKTER     397 000
    

KOSTNADER

Aktiviteter: 
Föreläsare    150 00
Mat    30 000
Guldstänk    45 000
Övrigt    10 000

Delsumma    235 000

Övriga kostnader    
Försäljningskostnader    25 000
Webbplats/programvaror/datakommunikation    10 000
Styrelsen    6 000
Marknadsförbundet    6 000
Övrigt    25 000

SUMMA KOSTNADER    307 000

RESULTAT    90 000

BUDGET 2018
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Styrelse: 
Cecilia Cedervall ordförande 1 år
Cecilia Ohlsson ledamot 1 år kvar
Ida-Maria Rydberg ledamot 1 år kvar
Elizabeth Genberg ledamot 1 år kvar
Cecilia Thilenius Lindh  ledamot omval 2 år

Rolf Lindström ledamot nyval 2 år
Niclas Söhr ledamot nyval 2 år
Frida Heldemar ledamot fyllnadsval 1 år
Emelie Lovéns ledamot fyllnadsval 1 år

Avgående ledamöter:
Anna Sjödin
Tobias Barkskog
Gino Nano
Magdalena Bergfors

Revisor:
Lars Lidgren, BDO  omval 1 år

Valberedning:
Anneli Pettersson, sammankallande 
Camilla Massaro
Anders Ek

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG FÖR 2018 
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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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