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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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INNEHÅLL

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 kunskapsspridning och kunskaps-
utveckling 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! 



4

Inför arbetet med årets årsberättelse tittade vi tillbaka på förra årets – och kunde konstatera att inget blev som 
det var tänkt. Efter att Guldstänk ställdes in med en dags varsel i mars, så förändrades varje evenemang vi hade 
planerat. Ibland flera gånger om. Vi i styrelsen var ju såklart påverkade av läget, så det var ett hektiskt pusslan-
de med lokaler, bokningar, mejllistor och allt annat för att hålla koll på vad som hände från vecka till vecka.
 
Tack vare er, alla trogna och engagerade medlemmar, kunde vi hålla igång och hela tiden blicka framåt med 
förhoppning att det nästa månad nog skulle bli lite mer som vanligt. Det blev det inte.
 
Det som berört oss särskilt starkt är alla ni medlemmar som har drabbats hårt av pandemin. Några har varit 
sjuka själva eller förlorat anhöriga, andra har drabbats när uppdrag och kunder försvunnit. Många har inte kun-
nat fortsätta som medlemmar när ekonomin prövas hårt och för det har vi full förståelse. Vi hoppas bara på lju-
sare tider och att vi snart kan mötas igen för inspiration, kunskap och för att bara få umgås utanför en skärm.  
 
Ett stort tack till alla som varit med på olika sätt under året. Medlemmar, gäster, samarbetspartners som har 
slagit knut på sig själva flera varv för att hjälpa oss att hitta lösningar mitt under ett galet pandemiår. 
Stort tack alla.

Styrelsen genom ordföranden Cecilia Cedervall 

STYRELSENS FÖRORD
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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 2021

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

Plats:  Mötesplattformen Zoom
Datum:  2021-01-27
Tid:  17:00
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Vad hände under året som gått?
• Vi inledde året med årsmöte och föreläsningen ”Magisk kommunikation” med Patrik Lindkvist. Vi var i Konserthusets Lilla sal och som alltid 
blev mötet, mingel med mat och dryck och därefter föreläsning en riktigt trevlig kväll. En fråga på årsmötet, där styrelsen fick bifall på sitt förslag, 
var att gå ur Sveriges marknadsförbund. Det är en samlingsorganisation som under 2019 gjorde en stor omstrukturering och därmed höjde avgiften 
för oss marknadsföreningar ute i landet kraftigt. Därmed bedömde vi att det kostade för mycket att fortsätta vara med, något som medlemmarna 
höll med om. Föreningen har genom året haft allt mindre utbyte med moderföreningen. I samband med förändringen var det många föreningar i 
landet som gick ur och det har bildats nya nätverk där vi kan samverka med andra marknadsföreningar. 

• Den 12 februari träffades vi på Elite Stadshotellet för att lära oss mer om graphic recording av Frida Abrahamsson. Frida var en favorit i repris, 
hon besökte oss för ett par år sedan och har därefter varit efterfrågad av flera medlemmar. Graphic recording är en metod för att med hjälp av enk-
la skisser teckna ett bildstöd till exempelvis en workshop.  

• Årets näringslivgala för det företagsamma Västerås – Guldstänk – var planerad till torsdag 12 mars. MiV är medarrangörer och delar ut pris till 
årets marknadsförare. Under samma vecka hade Covid -19 på allvar slagit till i Sverige och galan ställdes in. Mer om Guldstänk kan du läsa under 
egen rubrik. 

• Efter Guldstänk blev ingenting som planerat. Varje evenemang fick flyttas framåt, så som workshop ”Att filma med mobilen” med Therese Eriksson 
som flyttat hela två gånger redan, och LinkedIn-föreläsning med Henrik Björklund som först flyttades och sedan fick ställas in helt. Vi undersökte möj-
ligheten att göra digitala föreläsningar, men fick inse att de firmor som är proffs med kameror och teknik hade fullt upp med alla företag som fått ställa 
om. Under hösten kom vi igång med att köra digitala föreläsningar och mingel på plattformen Zoom, vilket var enklare och utan extrakostnad.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Optimistiskt hoppades vi att det värsta var över efter sommaren och att vi skulle kunna rulla ut ett vanligt program. Under början av hösten kunde vi 
genomföra traditionella föreläsningar med mat och dryck, men coronaanpassat med handsprit och maxantal gäster som fick vara väl utspridda i loka-
lerna. Alla, såväl medlemmar som föreläsare, har under året varit väldigt förstående för att verksamheten måste anpassas. Vi tog under våren ett beslut 
om att de som har medlemskap får detta förlängt under perioder med inställda evenemang. Alla medlemmar ska därför ha möjlighet att få samma 
mängd event som de skulle ha fått del av under ett normalt år. 

• Onsdag 2 september gästades vi av Johannes Gustavsson som föreläste med utgångspunkt i sin bok ”Uppfödd på nätet – Lär känna den sociala 
generationen”. Svenska Kyrkan stod värd och bjöd på sopplunch på Café Malin innan föreläsningen som hölls på Kyrkbacksgården. 

• Redan den 16 september var det dags för ämnet influencer marketing med Ellinor Sätterqvist. Föreläsningen hölls hos Elektra Folkets Bio (Culturen).

• Den 7 oktober var det dags för ”Passion och precision – för nästa sociala mediedecennium” med två gurus inom sociala medier i Sverige – Deeped 
Niclas Strandh och Sarah Larsson Bernhardt. Det blev en mycket uppskattad och fullspäckad föreläsning som fått göras om i grunden på grund av den 
nu helt förändrade spelplanen för sociala medier. Vi fick god lunch hos ACC innan föreläsningen som hölls i Konserthusets Lilla sal. 
 
• 25 november gästade vi av Ola Penneryd som föreläste om CRM, att skapa merförsäljning hos befintliga kunder med hjälp av data om dem och även 
hitta nya kunder med datadriven merförsäljning. Här hade corona-läget försämrats med skärpta restriktioner som följd. Olas föreläsning genomfördes 
därför digitalt. 

• Onsdag den 9 december ordnade vi ett uppskattat digitalt julmingel för våra medlemmar. Årets avslutas med ännu ett digitalt event, nämligen ett 
årsmöte där vi gästas av västeråsfotografen Kim Norman som blivit årets västeråsare och nominerats till Aftonbladets Svenska hjältar-pris, för sitt 
initiativ Tillsammans för Västerås, där privatpersoner köpt mat från stadens restauranger som sedan skänkts till vårdpersonal. 

Foto: Kim Norman
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Styrelsens arbete
Under året har styrelsen haft 12 protokollförda styrelsemöten samt ett 
antal arbetsmöten - i år till stor del via digitala mötesplattformar. Utöver 
dessa möten har kommunikation mellan styrelsemedlemmarna i huvud-
sak skötts via Messenger, Trello, e-post och telefon.

Ledamöter och suppleanter i styrelsen 2020
Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
• Cecilia Cedervall (ordförande)
• Cecilia Thilenius Lindh (kassör)
• Ingrid Andersson (sekreterare)
• Övriga ledamöter: Elizabeth Genberg, 
 Sara Olofsson, Fredrik Nordström, Rolf Lindström och 
 Frida Heldemar, Henni Hellström.

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

Valberedning
Valberedningen bestod av Cecilia Ohlsson, 
Emelie Lovén, Anneli Pettersson och Camilla Massaro.

Ekonomi
Vi har löpande medlemskap för ett år som kan påbörjas när som helst 
under kalenderåret. I medlemskapet ingår våra aktiviteter, inklusive mat 
och dryck. Vi har tidigare hållit oss runt 160 medlemmar, men tyvärr 
halverades medlemsantalet under 2020. Som en konsekvens av krisen 
sparar vi för närvarande, dock blir utgifterna mindre 2021 i och med 
att Guldstänk inte genomförs. Vi gör under 2021 besparingar bland 
annat på lokaler och ser att vi kommer kunna leverera både intressanta 
föredrag och givande mingel digitalt så länge som det behövs, för att 
så småningom återgå till att samlas i olika lokaler runt om i staden. Vi 
nödgas dock ej dra ner på tid att träffas, kvalité i föredrag, mingel eller 
ens god mat – det senare kommer att finnas tillgängligt för avhämtning 
för alla medlemmar även vid digitala event. Det ekonomiska målet är att 
nå plus/minus noll kvarstår.
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Medlemsantalet
Vid årsskiftet 2020/2021 har vi i föreningen nedanstående medlem-
skap registrerade:
• Personliga medlemskap: 39 st
• Företagsmedlemskap 5: 4 st
• Företagsmedlemskap 3: 6 st
• Student/pensionär: 2 st
Totalt: 79 personer

Socialt arbete och samhällsansvar (CSR)
Sedan några år tillbaka skänker vi pengar till välgörenhet istället för 
blommor eller choklad som tackgåva till våra föreläsare. För detta 
ändamål har vi valt två organisationer: Äldrekontakt i Västerås och 
Clownetterna. Marknadsföreningen är medlemmar i och samarbetar 
med Företagsvolontärerna och Lokala Hjälpen som verkar för att göra 
Västerås till en tryggare och bättre stad att bo och leva i.

Samarbetsparter
Mötesplatser för aktiviteter som föreläsningar, workshops etc har 
bekostas till stor del 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 Västerås Konserthus, Aros Congress Center, Kyrkbacksgården, 
Café Malin, Elite Stadshotellet, Elektra Folkets Bio och Zoomrum 
hos Mälardalens högskola. Övriga samarbetspartners vi inte skulle klara 
oss utan är fotograf Kim Norman, QuickNet, VLT, Västerås Tidning, samt 
BDO, som alla bidrar och medverkar till att föreningens verksamhet fung-
erar. Föreningen tackar ödmjukast för dessa företags insatser och goda 
samarbetsvilja.

Ett stort tack till alla! 

Foto: Kim Norman, Henrik Mill



10

Guldstänk
MiV är en av fem medarrangörer av Västerås Näringslivsfest Guld-
stänk och delar ut priset Årets Marknadsförare. I år var det sjuttonde 
året för Guldstänk. Övriga medarrangörer är Västerås stad, Almi, 
Företagarna Västerås, Handelskammaren Mälardalen.  Tillsammans 
lyfter vi fram goda exempel och inspirera till en fortsatt framgångsrik 
företagskultur i Västerås. Arbetet med att utveckla och stärka Guld-
stänks utformning och syfte bedrivs kontinuerligt mellan dessa parter. 
 Årets Marknadsförare utses av en jury bestående av representanter 
från MiV och kommunikationsbranschen samt Folket Röst. 

Ledamöter i juryn 2020:
Cecilia Cedervall, Västerås stad och MiV
Elizabeth Genberg, Västmanlandsmusiken och MiV
Sara Olofsson Mälardalens högskola och MiV
Andreas Östman, Haus
Amir Kheirman, Schysst käk
Tony Lorenzi, föregående års vinnare (tillsammans med SISU Idrotts-
utbildarna, Västmanlands idrottsförbund)
Cecilia Ohlsson, Frangkle

Galan Guldstänk var planerad till torsdag 12 mars. På grund av 
Covid-19 tog regeringen onsdag 11 mars beslut om att maximera 
antalet deltagare vid offentliga sammankomster till max 500 personer. 
Arrangörsgruppen tog beslut om att flytta fram galan till torsdag 10 
september. I augusti stod det klart att den inte kunde genomföras på 
traditionellt sätt p g a kvarstående restriktioner. Arrangörsgruppen 
beslutade i dialog med partners och leverantörer att istället sända 
galan digitalt. Alla biljettköpare erbjöds middagen som take-away. 
762 middagar hämtades ut och 912 unika streamingar av sändningen. 

Prisceremonin hölls i Aros Congress Centers stora kongresshall. 
Konferencier var Kristin Kaspersen. Cecilia Cedervall delade ut priset 
Årets Marknadsförare.  Efter galan höll MiV en egen middag i stads-
huset tillsammans med vinnarna och de två andra nominerade företagen. 
Samtliga uppvaktades med ett årsmedlemskap för två personer.

Totalt inkom 10 förslag till priset Årets Marknadsförare. Juryn inkom 
med ytterligare förslag och totalt valdes 7 ut för bedömning. 
Av dessa 7 nominerade juryn, Farbror Grön, Björklunds Kafferosteri 
och Ung företagsamhet i Västmanland.

Årets Marknadsförare 2019 (under galan 2020) blev 
Björklunds Kafferosteri med motiveringen:
”Det här är smart och äkta marknadsföring när den är som bäst. 
Men så blir det förstås när allt börjar med lite nörderi och ett genuint 
intresse för att dela med sig till andra av sin passion.
Björklunds Kafferosteri tar oss tillbaka till rötterna och den enklaste 
formen av relationsmarknadsföring: Att göra något bra och sedan dela 
med sig till andra för att locka kunder. I det här fallet är utmaningen 
extra stor, eftersom det gäller något som de flesta av oss har en stark 
relation till.
 Vår vinnare har byggt upp en stor kännedom och en engagerad grupp 
ambassadörer på hemmaplan, och har på så sätt stadigt ökat på 
kundkretsen. En del av lösningen är den strategiska namnsättningen av 
produkterna och den snygga och genomtänkta designen. Plötsligt har 
man tagit positionen som västeråsarnas självklara gå-bort-present.
 Nu är det dags att ta steget ut på den globala arenan. Nästa utmaning 
blir att få Sydkorea att älska, och brygga sitt eget, västeråskaffe.”
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Foto: Henrik Mill
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 2020-01-01 2019-01-01
 2020-12-31 2019-12-31
INTÄKTER  
Medlemsavgifter 89 300  181 150
Aktiviteter 0 0
Aktivitetssponsorer 0 0
Övriga intäkter (skatteåterföring) 1 000  0
Summa intäkter 90 300  239 857

KOSTNADER 
Aktiviteter
Föreläsare -60 662  -52 813   
Mat  -24 433  -100 116
Guldstänk -53 566  -53 304 
Övrigt 0 -6 000
Delsumma -138 661  -212 233

Övriga kostnader
Försäljningskostnader 0 0
Webbplats/programvaror/datakommunikation -9 285   -8 911 
Styrelse -5 011   -10 304 
Marknadsförbundet 0   0 
Marknadsföring -1 578  -2 614
Konstaterade ”kundförluster” 0 0
Övrigt 0 0
Delsumma -15 874   -21 829     
Summa kostnader -154 535  -234 062 
  
RESULTAT -64 235   5 795 

Finansiella poster 
Ränteintäkter 1 0
Räntekostnader -528 0
Skatt för verksamhetsåret 2016/17 0  -40 154 

ÅRETS RESULTAT -64 763  -34 359 
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 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR  
 
Fordringar  
Kundfordringar 0  0 
Övriga fordringar 38 312    58 707  
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 25 0
Summa fodringar 38 337   58 707  
  

Likvida medel  
Bank 44 094   79 046 
Sparkonto 150 259   150 258
Summa likvida medel 194 353   229 304   

S:A TILLGÅNGAR 232 690  288 011

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital  
Balanserad vinst/förlust 288 011   322 370
Rättelse i ingående saldo sedan 2019 9 442 0 
Årets resultat -64 763   -34 359 
Summa eget kapital 232 690   288 011  
  
 
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 0 0 
Upplupna kostnader 0  0 
Övriga kortfristiga skulder 0  0
Summa skulder 0 0

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 232 690  288 011B
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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 närma-
re 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 oegent-
ligheter 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 inställning 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 årsbokslu-
tet 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 upplysningarna, 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 ända-
målsenliga 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 ersättningsskyldighet 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 21 januari 2021

Lars Lidgren
Föreningsvald revisor
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Under 2021 blir det stort fokus på att hålla i och hålla ut för att komma ut på andra sidan om pandemin. Föreningen har påverkats genom minskade 
medlemsantal och minskade intäkter. Därför blir det ett år likt 2020, där vi får jobba hårt med att vara kreativa och hitta de bästa lösningarna till 
den lägsta kostnaden. Det blir viktigt att fortsätta skapa värde för våra medlemmar och samtidigt försöka öka medlemsantalet genom att värva nya 
medlemmar. 
 
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 2021 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.
 
Styrelsen kommer att fortsätta stämma av med medlemmarna för att hela tiden hålla sig uppdaterade kring vad de efterfrågar och kunna leverera 
ett attraktivt innehåll i form av workshops, seminarier och aktiviteter som bidrar till nätverkande och ökad kunskap. 
 
Vi kommer att jobba för att öka minglet, nätverkandet och andra medlemsaktiviteter – exempelvis kurser för mindre grupper, studiebesök och 
liknande. Vi vill fortsätta att bjuda på något att äta även om det framöver blir fler digitala event och kommer att ta fram lösningar för det.
 
Att involvera och engagera medlemmarna mer i föreningen bidrar till att stärka vi-känslan. Vi kom mer därför att verka för att öka möjligheter till 
kontakter mellan medlemmarna och underlätta samarbeten och kunskapsutbyte med medlemmar, bland annat genom vår grupp för medlemmar på 
Facebook.
 
Vi kommer att fortsätta 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 samar beten som kan stärka föreningen.

VERKSAMHETSÅRET 2021
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INTÄKTER
Medlemsavgifter: Antal Avgift Deltagare Summa
Personligt medlemskap 20 1 750 20 35 000
Företagsmedlemskap 5 medlemmar 4 7 500  20 30 000 
Företagsmedlemskap 3 medlemmar 6 4 000  18 24 000 
Student/pensionär 2 900 2 1 800 

SUMMA INTÄKTER    90 800 

KOSTNADER
Aktiviteter: 
Föreläsare    40 000
Mat    35 000
Guldstänk    1 000
Övrigt    500

Delsumma    76 500

Övriga kostnader    
Webbplats/programvaror/datakommunikation   10 000
Styrelsen    3 000
Marknadsföring    3 000
Övrigt    0

Delsumma    16 000  

SUMMA KOSTNADER    92 500

RESULTAT    -1 700 
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Styrelse: 
Sara Olofsson ordförande nyval 1 år
Cecilia Thilenius Lindh ledamot  1 år kvar
Rolf Lindström ledamot 1 år kvar
Ingrid Andersson ledamot  1 år kvar
Frida Heldemar ledamot  omval 2 år
Rickard Salzmann ledamot nyval 2 år
Susann Kammerer ledamot nyval 2 år

Avgående ledamöter i styrelsen:
Cecilia Cedervall
Elizabeth Genberg
Henni Hellström
Fredrik Nordström

Revisor:
Lars Lidgren, Auktoriserad revisor, LYREV 
Revisorssuppleant
Helena Andersson, Auktoriserad revisor, BDO 

Valberedning:
Cecilia Ohlsson, sammankallande
Emelie Lovén
Cecilia Cedervall
Elizabeth Genberg

Avgående ledamöter i valberedningen:
Anneli Pettersson
Camilla Massaro 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG FÖR 2021
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 Cecilia Cedervall Ingrid Andersson Cecilia Thilenius Lindh  

 
 Elizabeth Genberg  Frida Heldemar Sara Olofsson

 
 

 Henni Hellström Rolf Lindström Fredrik Nordström

Västerås den 21 januari 2021
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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 tillväxt och hållbar utveckling i Västerås. Vi gör 
det genom att i olika aktiviteter skapa förutsättningar för kunskapsspridning 
och kunskapsutveckling inom marknadsföring. Våra ledord i samband med 
aktiviteter är Kunskap, Kul, Kontakter och Kompisar. Vår definition av mark-
nadsföring är bred och omfattar mer än ”bara” reklam och PR.

§ 1 Organisation
Föreningen är en sammanslutning av personer som hyser intresse för förening-
ens 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 föl-
jer dess stadgar. Till medlem i föreningen väljer styrelsen personer som anmäler 
önskan om inträde.

§ 3 Utträde
Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till 
föreningens styrelse. Medlem som trots anmaning underlåtit att före ordinarie 
årsmöte erlägga stadgad avgift för 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 föreningen 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 föredragningslista ska 
tillställas medlemmarna minst 10 dagar i förväg och åtföljas av valnämndens 
förslag, samt styrelsens årsberättelse samt revisorernas revisionsberättelse.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande att leda årsmötet
2. Val av sekreterare
3. Val av justeringsmän
4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordningen
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt   
 revisorns revisionsberättelse
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

STADGAR FÖR MARKNADSFÖRENINGEN I VÄSTERÅS [reviderat 2019-01-29]
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8. Val av styrelsens ordförande och ledamöter jämte suppleanter
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnden
11. Fastställande av medlemsavgifter 
12. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller ärenden   
 som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen  
 för behandling vid årsmötet
13. Övriga frågor som av styrelsen uppsatts på 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 fjärdedel 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 ordföranden eller då minst tre styrelse-

ledamöter påfordrar.
- Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
- Alla beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföran-

den utslagsröst.

För att säkerställa föreningens verksamhet och syfte, väljs styrelsemedlemmar 

och suppleanter för en period av två år. En strävan är att styrelsemedlemmar-
na väljs för perioder som är överlappande. Ordföranden ska väljas för ett år i 
taget, omval kan ske. Övriga styrelsemedlemmar ska väljas på två år. 

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

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

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

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

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

<
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