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Marknadsföreningen är en mötesplats för alla som på 
något sätt arbetar med eller studerar marknadsföring, 
försäljning, kommunikation och PR. Som medlem är du 
med och påverkar och är en del av ett stort nätverk och 
en värdefull gemenskap. 
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Marknadsföreningen i Västerås 
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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2019 blev ett år med riktigt bra och roliga aktiviteter. Styrelsen satte ihop ett program med stor variation, 
där alla förhoppningsvis kunde hitta ämnen som passade ens intressen. Det blev ett arbetsintensivt 
år för styrelsen, där vi har ställt upp för varandra när tiden inte riktigt har räckt till. Vi kan nu nöjda 
och stolta se tillbaka på året som gått. Vi har hittat rutiner som fungerar och börjar sakta men säkert 
styra om mot ett 2020 där vi kommer att kunna lägga mer kraft på medlemsvård och marknadsföring. 
Målet för 2020 är att bli fler än 200 medlemmar, så att vi kan ordna ännu bättre aktiviteter.
 
Vi har legat kvar på en bra kostnadsnivå tack vare goda samarbetspartners och genom att styrelsen 
har förhandlat fram rimliga arvoden till föreläsare och hushållat med föreningens resurser. Vi har 
under året arbetat med att involvera och engagera er medlemmar mer och på fler sätt, och under 2020 
kommer vi att fortsätta att utveckla det arbetet. Vi vill uppmuntra alla medlemmar att fortsätta bjuda 
med kollegor och vänner, och att fortsätta komma med önskemål på aktiviteter och föreläsare. Allt för 
att vi ska kunna leverera den verksamhet som ni medlemmar önskar.
 
Vi i styrelsen vill tacka alla medlemmar, gäster och samarbetspartners som gjort det möjligt för MiV 
att bedriva verksamheten under 2019. Tillsammans hjälps vi åt att skapa ett starkt, levande och aktivt 
nätverk med en otrolig bredd och kompetens inom marknadsföring och kommunikation. Vi ser nu fram 
emot att tillsammans med er alla göra 2020 till ännu ett fantastiskt MiV-år.

Styrelsen genom 
ordföranden Cecilia Cedervall 

STYRELSENS FÖRORD
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Plats:  Västerås Konserthus, Lilla salen
Datum:  2020-01-29
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                                                                                                       

12. Beslut om medlemsavgift 
 a. Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 2020

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 

16. Val av ledamöter jämte suppleanter i valberedning

17. Mötets avslutande

DAGORDNING FÖR ORDINARIE ÅRSMÖTE



6

Vad hände under året som gått?
År 2019 inleddes i vanlig ordning med årsmöte och en intressant föreläsning. Vi var drygt 25 med-
lemmar som träffades på Aros Congress Center den 29 januari. Efter den sedvanliga årsmötesproceduren 
fick vi möjlighet att lyssna till sociala entreprenören Sandhya Randberg som arbetat i tjugo år för 
hållbar utveckling. Hon berättade en gripande berättelse med foton från Indien, bland annat om hur 
man producerar hållbara produkter i textil.

Nästa tillfälle för våra medlemmar att ses bjöds den 15 februari, då Oskar Alm besökte oss för en 
långlunch på Aros Congress Center. Temat för dagen var att Bli en vinnare på Google. Oskar har i över 
14 års tid verkat i navet av digital marknadsföring och har genomfört ett hundratal seminarier och 
utbildat runt 15 000 företagare runt om i Sverige. Han berättade att det krävs både tid och kunskap 
för att lyckas med digital marknadsföring och lärde oss grunderna i bland annat sökordsoptimering och 
Google Ads. Vi gick från föreläsningen fullproppade med användbara tips på hur vi ska bli mer effektiva 
i de digitala kanalerna.

Så blev det mars och dags för Guldstänk! Guldstänk är den årliga galakvällen för det företagsamma
Västerås och nära tusen gäster i Västerås Konserthus. Årets Marknadsförare utses av oss i Marknads-
föreningen i Västerås. Priset delas ut till det företag, person, organisation eller förening i Västerås 
som under året som gått gett exempel på riktigt bra marknadsföring, bland annat genom att visa på 
bredd och kreativitet. Målet med priset är att inspirera andra till bättre marknadsföring. Vi kunde i 
år presentera ett riktigt bra startfält med våra nominerade: SISU Idrottsutbildarna tillsammans med 
Västmanlands Idrottsförbund och Tony Lorenzi, Britt Sweden AB och Mälardalens högskola, alla tre 
sinsemellan mycket olika och alla värdiga vinnare. Den som slutligen kammade hem det hela blev SISU 
Idrottsutbildarna tillsammans med Västmanlands Idrottsförbund och Tony Lorenzi.

Den 26 mars träffades vi på Elite Stadshotellet för en eftermiddags-workshop med proffstalaren 
Johnny Sundin. Vi bjöds på god mat och minglade, varpå Johnny imponerade på oss med en inspirerande 
och givande föreläsning på temat presentationsteknik. I den efterföljande workshoppen fick vi sedan 
öva på att tala inför våra MiV-vänner. Kvällen bjöd på lika portioner användbar kunskap som varma 
skratt.

Fungerar fortfarande traditionell printannonsering, eller har det digitala tagit över? Den frågan ställde 
Navii, MittMedia och RAM när de bjöd in Marknadsföreningens medlemmar till en inspirationskväll i 
Vlt-huset den 10 april. De drygt 40 medlemmarna som dök upp fick njuta av god plockmat och dricka, 
rundvandring på Vlt-huset och lärorik föreläsning där vi fick höra om en lyckad reklamkampanj i tryck.

Nästa tillfälle för våra medlemmar att få sitt lystmäte mättat kom den 25 april då vi gästades av 
antropologdoktorn Katarina Graffman och reklamprofessorn Jacob Östberg på temat Vi är vad vi köper. 
Vi möttes upp i Västerås Konserthus för god lunch och fick en inspirerande dragning om konsumtionskultu-
rens grepp om konsumenten och hur varumärken kan utnyttja den nya typen av konsumtionsmönster.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Vi avslutade vårterminen lagom till sommaren med att, tillsammans med Företagsmötet, bjuda in våra 
medlemmar till en härlig Sommar-aw på Magasinet i hamnen. Här fylldes den ljusa försommarkvällen 
av mat, dryck och mingel med kända och okända vänner. 

För att dra igång hösten bjöd vi in våra medlemmar till en kick-off hos härliga Salladsmagasinet på 
Hälla! Vi fick en presentation av årets MiV-stipendiater från MdH om deras uppsats på temat influencer 
marketing, givande diskussion efteråt, smaskig mat och god stämning.

Den 18 september gästades vi av Christer Pettersson, som bland annat skrivit boken Gräv guld i dina 
egna kanaler. Till fullmäktigesalen i Stadshuset kom drygt 80 medlemmar, vilka blev bjudna på god 
snabblunch levererad av Subway och många klokord på tema marknadsföring i sociala kanaler leve-
rerade av Christer. Vi fick se flera både bra och dåliga exempel och bjöds på konkreta tips för att öka 
trafik och försäljning genom våra egna kanaler.

Vem har egentligen mest makt på nätet? Det var frågan när vi lyssnade till Ricki Petrini den 22 
oktober. Aros Congress Center ordnade en lunch med högsta betyg i Ovalen, varpå vi fortsatte upp till 
Hörsalen för att höra Ricki som körde en inspirerande presentation med aktuella exempel från verklig-
heten. Störst makt idag har enligt Ricki de vassaste influencerna i sociala medier.

I november hade vi en efterlängtad föreläsare på plats när Linda Nordgren, marknadschef på Oatly, 
fyllde Omegasalen på Mälardalens Högskola till bredden. Linda tog oss med på resan från forskningsupp-
täckten i Lund början av 90-talet till dagens Oatly, som finns i snart hela världen och alltid utmanar med 
sin modiga och fyndiga kommunikation. Högskolerestaurangen bjöd på en utsökt vegansk buffé. Den här 
aktiviteten gav vi medlemmarna möjligheten att ta med en vän på. Efter föreläsningen kunde de som ville 
följa med på after-MiV på The Bishop Arms.

Vi avslutade året den 3 december med en julfest på The Bishop Arms. Det bjöds på mingeltallrik och 
julpyssel, dagen till ära. Vi utmanade medlemmarna att pyssla varsin tomteluva och vinnarna fick dela 
på en låda skumtomtar. Efteråt blev det after-MiV för de som ännu hade energi kvar.
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Styrelsens arbete
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda 
styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten. Utöver 
dessa möten har kommunikation mellan styrelse-
medlemmarna i huvudsak skötts via messenger, 
trello, e-post och telefon.

Ledamöter och suppleanter  
i styrelsen 2019
Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
• Cecilia Cedervall (ordförande)
• Cecilia Thilenius Lindh (kassör)
• Ida-Maria Rydberg (sekreterare)
• Övriga ledamöter: Henni Hellström, Elizabeth
Genberg, Niclas Söhr, Rolf Lindström, Frida
Heldemar och Emelie Lovén.

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

Valberedning
Valberedningen bestod av Cecilia Ohlsson, 
AnneliPettersson och Camilla Massaro.

Ekonomi
Vi har fortsatt med löpande medlemskap för ett 
år som kan påbörjas när som helst under kalen-
deråret. I medlemskapet ingår våra aktiviteter, 
inklusive mat och dryck. Systemet underlättar 
möjligheten att planera eftersom intäkten inte är 
beroende av hur många som deltar i varje enskild 
aktivitet. Vi har hållit oss runt 160 medlem-
mar och når nästan upp till den budget vi satte 
föregående år. Det ekonomiska målet för den var 
att nå plus/minus noll. Styrelsen har fortsatt att 
arbeta med att hitta de mest ekonomiska lösning-
arna vad gäller föreläsare, mat och lokal och 
lägger en budget för 2020 som anger positivt 
resultat och baseras på flera redan överenskomna 
priser med talare och partners för lokal och mat. 

Medlemsantalet
Vid årsskiftet 2019/2020 har vi i föreningen 
nedanstående medlemskap registrerade:
• Personliga medlemskap: 49 st
• Företagsmedlemskap 5: 16 st
• Företagsmedlemskap 3: 9 st
• Student/pensionär: 9 st
Totalt: 165 personer

Socialt arbete och samhällsansvar (CSR)
För 2018 beslutade styrelsen att föreningen ska 
bli mer aktiv när det gäller socialt arbete och 
samhällsansvar. Våra föreläsare får istället för 
blomma/choklad ge pengar till välgörenhet. För 
detta ändamål har vi valt två organisationer: 
Äldrekontakt i Västerås och Clownetterna. Två 
av årets talare har valt att inte ta arvode, utan 
istället ge pengar till dessa två, som vardera fått 
2000 kr. Under året gick mångåriga medlem-
men Carina Wigholm bort. Föreningen sörjer 
Carina som var en aktiv, engagerad och fantas-
tisk medmänniska och marknadsföringskolle-
ga. I Carinas minne skänkte föreningen 1000 
kronor till Cancerfonden.

Guldstänk
MiV har också i år stått som medarrangör till 
Guldstänk, galan där vi hyllar framgångsrika 
företag, organisationer och entreprenörer i 
Västerås. Guldstänk är ett viktigt samarbets-
projekt mellan Västerås stad, Företagarna i 
Västerås, Almi och Handelskammaren. 
Tillsammans kan vi lyfta fram goda exempel 
och inspirera till en fortsatt framgångsrik före-
tagskultur i Västerås. Arbetet med att utveckla 
och stärka Guldstänks utformning och syfte 
bedrivs kontinuerligt mellan dessa parter. 

Arrangörsgruppen för Guldstänk har tagit beslut 
att endast ha ett gemensamt biljettsläpp för både 
medlemmar och allmänhet. Istället för medlem-
marnas förköp, har alla medarrangörer fått köpa 
ett begränsat antal biljetter som de får ansvara 
för hur de förmedlar till sina medlemmar.  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Under galan delar Marknadsföreningen ut pris 
till Årets Marknadsförare. Priset utses av en 
jury bestående av representanter från MiV och 
kommunikationsbranschen samt Folket Röst. 

Förra året bestod juryn av:

Cecilia Cedervall (MiV)
Elizabeth Genberg (MiV)
Ida-Maria Rydberg (MiV)
Andreas Östman (Haus)
Mikael Marticki (Navii)
Felix Fuchs (Steam Hotel)
Cecilia Ohlsson (Frangkle)
Folkets röst

Årets Marknadsförare 2018 (under galan 
2019) blev SISU Idrottsutbildarna tillsam-
mans med Västmanlands Idrottsförbund och 
Tony Lorenzi med motiveringen:
”Årets marknadsförare inspirerar och får 
förhoppningsvis fler att göra det oväntade 
och testa nya grepp. De har lyckats engagera 
hundratusentals följare världen runt och bygger 
samtidigt stolthet på hemmaplan. Med små 
medel och många timmars ideellt arbete har vår 
vinnare skapat något kreativt och ambitiöst för 
att visa att idrott och kultur hör ihop. 
Idrott hjärta kultur helt enkelt.”
 

Övriga nominerade var Britt Sweden AB och 
Mälardalens högskola.

Samarbetsparter
Mötesplatser för aktiviteter har under året till 
stor del bekostats av att företag som är våra 
samarbetspartners har bjudit på lokal eller mat, 
eller givit oss fantastiskt fördelaktiga priser. 
Utan detta generösa stöd skulle det bli svårt för 
oss att ha en så hög nivå på våra föreläsningar. 
Under året har vi haft förmånen att få vara på 
Salladsmagasinet, Mälardalens högskola, Aros 
Congress Center, Elite Stadshotellet Västerås, 
VLT-huset, Magasinet, Västerås Stadshus, The 
Bishops Arms och Västerås Konserthus. Som 
sponsor har vi haft Subway.

Övriga samarbetspartners vi inte skulle klara oss 
utan är fotograf Kim Norman, QuickNet, VLT, 
TB Print Solutions samt BDO, som alla bidrar 
och medverkar till att föreningens verksamhet 
fungerar. Föreningen tackar ödmjukast för dessa 
företags insatser och goda samarbetsvilja.

Ett stort tack till alla! 

I samarbete med företag i stan har vi möjlighet att hålla hög nivå på föreläsare, lokaler samt mat och dryck som ingår i medlemsavgiften vid alla våra seminarier. 
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 2019-01-01 2018-01-01
 2019-12-31 2018-12-31
INTÄKTER  
Medlemsavgifter 181 150 216 410
Aktiviteter 0 990
Aktivitetssponsorer 0 0
Övriga intäkter (skatteåterföring) 58 707 0

Summa intäkter 239 857 kr  217 400

  
KOSTNADER   
Aktiviteter
Föreläsare -52 813  -74 404   
Mat  -100 116  -77 277
Guldstänk -53 304 -39 000 
Övrigt -6 000 -5 000
Delsumma -212 233  -195 681

Övriga kostnader
Försäljningskostnader 0 0
Webbplats/programvaror/datakommunikation -8 911  -9 821
Styrelse -10 304  -4 580 
Marknadsförbundet 0   0 
Marknadsföring -2 614  -8 627
Konstaterade ”kundförluster” 0 -45 043
Övrigt 0 -600 
Delsumma -21 829    -68 671  

Summa kostnader -234 062  -264 352
  
RESULTAT 5 795  -46 952 

Finansiella poster 
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 0 0
Skatt för verksamhetsåret 2016/17 -40 154  -22 133 

ÅRETS RESULTAT -34 359  -69 085 

 

RESULTATRÄKNING
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Summa likvida medel 335 076 184 882 

   

 
   

 Cecilia Cedervall Ida Maria Rydberg Cecilia Thilenius Lindh  

 Elizabeth Genberg  Frida Heldemar Niclas Söhr

 

 Henni Hellström Rolf Lindström Emelie Lovén

Västerås den 16 januari 2020

 2019-12-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR   
Fordringar  
Kundfordringar 0  0 
Övriga fordringar 58 707   0
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 0 0

Summa fodringar 58 707  0  

Likvida medel  
Bank 79 046  134 970 
Sparkonto 150 258   200 000

Summa likvida medel 229 304  334 970   

S:A TILLGÅNGAR 288 011  334 970 

  
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital  
Balanserad vinst/förlust 322 370  391 455
Årets resultat -34 359  -69 085

Summa eget kapital 288 011  322 370  
   
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 0 12 600   
Upplupna kostnader 0  0 
Övriga kortfristiga skulder 0  0

Summa skulder 0 12 600 

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 288 011 334 970

BALANSRÄKNING
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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 2019. 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 2019 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. Den 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 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.. 

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.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysning-
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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 2019. 
 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 19 januari 2020

Lars Lidgren
Föreningsvald revisor
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Styrelsen har fått fantastiskt fin respons från medlemmarna och vi ska under verksamhetsåret 2020 
fortsätta arbetet med att skapa ett attraktivt innehåll i form av workshops, seminarier och aktiviteter 
som bidrar till nätverkande och ökad kunskap. Medlemmar i MiV ska känna att de genom föreningen 
får koll på det senaste inom marknadsföring och kommunikation och att de därmed blir vassare och 
starkare i sina yrkesroller.

Våra mål för 2020 är att:
• Ha en god blandning av medlemmar utifrån ålder och kön samt yrkesgrupper 
 inom föreningens ämnesområden.
• Öka antalet medlemmar och fokusera på medlemsvård.
• Ha en stabil ekonomi.
• Visa ett gott värdskap.
• Verka för att stärka samhörigheten och skapa en ”vi-känsla” i föreningen.

Många medlemmar har uttryckt en önskan att få möjlighet till att lära känna varandra mer under våra 
träffar. Vi kommer att jobba för att öka minglet och nätverkandet på våra föreläsningar och även att 
avsätta tid för andra medlemsaktiviteter och medlemserbjudanden – t ex kurser för mindre grupper, 
studiebesök med mera. Att involvera och engagera medlemmarna mer i föreningen bidrar också till att 
stärka vi-känslan; vi kommer därför att verka för att öka möjligheter till kontakter mellan medlem-
marna, underlätta samarbeten och kunskapsutbyte med branschkollegor/medlemmar, arrangera gemen-
samma studiebesök på olika medlemmars arbetsplatser/företag, skriva presentationer av medlemmar 
på föreningens Facebooksida m m. 

Att rekrytera nya medlemmar blir ett prioriterat arbete även under kommande år. Vi behöver få in 
fler medlemsavgifter för att kunna erbjuda ännu bättre program. Vi kommer också att fortsätta att 
utveckla vår kommunikation för att öka kännedomen om föreningen.

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 2020
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INTÄKTER

Medlemsavgifter: Antal Avgift Deltagare Summa
Personligt medlemskap 45 1 750 45 78 750
Företagsmedlemskap 5 medlemmar 14 7 500  140 105 000 
Företagsmedlemskap 3 medlemmar 9 4 000  30 36 000 
Studentmedlemskap 6 900 6 5 400 

SUMMA INTÄKTER    225 150 
    

KOSTNADER

Aktiviteter: 
Föreläsare    78 000
Mat    55 000
Guldstänk    55 000
Övrigt    5 000

Delsumma    193 000

Övriga kostnader    
Webbplats/programvaror/datakommunikation    10 000
Styrelsen    10 000
Marknadsföring    4 000
Övrigt    5 000

Delsumma    29 000  

SUMMA KOSTNADER    222 000

RESULTAT    3 150 

BUDGET 2020
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Styrelse: 
Cecilia Cedervall ordförande omval 1 år
Cecilia Thilenius Lindh ledamot  omval 2 år
Rolf Lindström ledamot omval 2 år
Ingrid Andersson ledamot  nyval 2 år
Sara Olofsson ledamot  fyllnadsval 1 år
Fredrik Nordström ledamot  fyllnadsval 1 år
Henni Hellström ledamot  1 år kvar
Elizabeth Genberg ledamot  1 år kvar
Frida Heldemar ledamot  1 år kvar

Avgående ledamot:
Niclas Söhr
Emelie Lovén
Ida-Maria Rydberg

Revisor:
Lars Lidgren, BDO  omval 1 år

Valberedning:
Anneli Pettersson, sammankallande 
Camilla Massaro
Cecilia Ohlsson
Emelie Lovén

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG FÖR 2020
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Foto: Kim Norman, Rolf Lindström
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Ändamål
Marknadsföreningen i Västerås har till syfte att 
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 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 2019-01-29]
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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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