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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM
VERKSAMHETEN

Föreningen Västsvenska Handelskammarens
ändamål är att främja handel, hantverk,
industri, tjänste- och transportnäring samt
att företräda dess intressen i förhållande
till det allmänna. Verksamheten bedrivs ej i
föreningen, utan sker i dess dotterbolag.

KONCERNFÖRHÅLLANDEN

Föreningen Västsvenska Handelskammaren är
moderförening i koncernen med Västsvenska
Handelskammaren Service AB som helägt

VERKSAMHETSOMRÅDE

dotterbolag. Dotterbolagets verksamhet
bedrivs i syfte att främja medlemsföretagens
affärer och tillväxt. Verksamheten har tre
huvudinriktningar: arbete för ett bättre
affärsklimat i Västsverige (där de prioriterade
frågorna är infrastruktur och kompetensförsörjning), kvalificerad affärsservice till
medlemmarna genom ett brett utbud av
tjänster och produkter för att främja internationell handel samt fungera som en viktig
mötesplats i näringslivet genom olika affärsnätverk.

Verksamhetsområdet utgörs av Västra
Götaland samt Kungsbackas och Varbergs
kommuner av Hallands län.
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VÄSTSVENSKA
HANDELSKAMMARENS
STYRELSE
STYRELSENS ARBETE
UNDER ÅRET

Styrelsen höll under året fyra ordinarie
möten. Mötet på försommaren roterar mellan Handelskammarens regioner och hölls
2019 i Mollösund. Övriga möten har skett
på Västsvenska Handelskammarens huvudkontor i Göteborg. Det finns en stående
mötesagenda som alltid återkommer, därtill
tillkommer övriga agendapunkter för frågor
som behöver lyftas och en gästföreläsning
inom ett aktuellt ämne.

ORDINARIE FÖREDRAGSPUNKTER
•

Ordförandes lägesrapportering.

•

VDs redogörelse för senaste händelserna
i organisationen.

•

Ekonomidirektörens redogörelse för
resultat och finansiell ställning samt
utsikter för förväntad framtida utveckling.

VALBEREDNING INFÖR
ÅRSMÖTET 2020

en godkänd dagordning. Dokumentation
för punkter på dagordningen tillhandahålls
ledamöterna sju dagar innan styrelsemötena.

Valberedningen består av:
M Johan Widerberg (ordförande), Christel
Armstrong Darvik, Paul Frankenius och Finn
Johnsson. Under 2019 har hela valberedningen
haft ett möte och ytterligare ett är planerat
till februari 2020.

Frågor som tagits upp under året har bland
annat berört det politiska läget, infrastruktur, relationen till Stockholmsregionen,
handelspolitik, bostadsfrågan och Handelskammarens utvecklingsprojekt.

HISTORIK

Styrelsens sammansättning:
Kvinnor/män är 8/12.
Anna Petre har varit sekreterare på tre av
fyra styrelsemöten. På mötet i september
var Annica Berg mötessekreterare.

Västsvenska Handelskammaren har anor
som går tillbaka till 1661, då Göteborgs Köpoch Handelsgille bildades. År 1734 ändrades
namnet till Handelssocieteten i Göteborg
och 1846, i samband med införandet av
näringsfrihet, omorganiserades societeten
till Handelsföreningen i Göteborg. Från 1906
utgjorde Handelsföreningens fullmäktige
Handelskammaren i Göteborg. Handelskammaren i Göteborg erhöll auktorisation 1917.

STYRELSEMÖTEN 2019

2019 års styrelsemöten har genomförts den
7 mars, den 27 juni, den 19 september och
den 28 november. Mötena har behandlat
årsbokslut och revisionsberättelse, arbetsordning för styrelse och vd instruktion,
riskanalys samt affärsplan och prognos för
2020.

År 1973 uppgick också Västergötlands och
Norra Hallands Handelskammare i Handelskammaren i Göteborg, och namnet ändrades
till Västsvenska Handelskammaren.

Samtliga sammanträden under året har följt
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Samtidigt övertogs de bohuslänska och
dalsländska distrikten från Handelskammaren
i Värmland. 1992 gick Handelskammaren i
Värmland upp i Västsvenska Handelskammaren,
men från 1 januari 1998 utgör Handelskammaren i Värmland återigen en egen handelskammare. Ny bolagsordning antogs 1998
med namnändringen Västsvenska Industri- och
Handelskammaren. Vid årsmötet i april 2011
ändrades på nytt namnet till Västsvenska
Handelskammaren.

KOMMENTAR FRÅN VD

VÄSTSVENSKA
HANDELSKAMMAREN ÄR
SVERIGES STÖRSTA
HANDELSKAMMARE

2019 blev ett händelserikt år. Många företag i regionen levererade rekordresultat
och det gjorde även Handelskammaren.
Trots en dämpad tillväxt i Sverige är konjunkturen i regionen fortsatt stark. Göteborgs jobbtillväxt är fyra gånger högre än
i resten av landet och det byggs som aldrig
förr. Även flera infrastrukturprojekt rullar på
bra. Västlänken, Hamnbanan och utbyggnaden av E20 mellan Alingsås och Vårgårda
är några exempel. Sist men inte minst har
Göteborgs Hamn återhämtat sig efter den
långdragna konflikten. Nu hoppas vi att
den nya lag som vi varit med och initierat,
och som skapats i konfliktens spår, ska ge

långsiktigt hållbara spelregler för
näringslivet.

fanan och säga att här är centrat i Sverige
för framtidens Life Science och Automotivekluster. När många branscher står inför
paradigmskiften är det troligen också i
Västsverige vi är bäst rustade för förändringar.

Ett av våra viktigaste budskap är att Sverige
behöver mer än en tillväxtmotor. Idag har
Västsverige bättre tillväxt än huvudstaden,
genom att bredda offentliga investeringar
och verksamheter kan vi bidra till ekonomisk utveckling för hela landet. Därför tar
vi ett större grepp kring bilden av Västsverige 2020. Det är mycket spännande på
gång i vår del av landet, men allt för sällan
någon som berättar om det. Ska vi locka
människor hit är det i utvecklingsmöjligheterna och framtidsbilderna vi hittar
argumenten. Den fjärde industrirevolutionen med bland annat AI, som påverkar alla
företags affärsmodeller, och Life Science
är framtidsområden det satsas stort på i vår
region. Här kan vi i högsta grad sätta ner

Det finns 11 regionala handelskamrar i
Sverige. Vi kan glädjande konstatera att
den Västsvenska är den största, sett till
antal medlemsföretag, anställda och
omsättning. Under året har cirka 24 000
befunnit sig i våra lokaler, det är 4 000 fler
än 2018. Västsvenska Handelskammaren
fortsätter dessutom ha en tillväxttakt på
5-7 procent årligen, samtidigt som vi ska
få ett nollresultat på rörelsen. 2019 har vi
nått flera rekord. Vi har aldrig haft så höga
rörelseintäkter, 98,6 miljoner kronor (92,6).
Vi har aldrig haft så många medlemsföretag
2 992 (2 955). Utöver det har vi stärkt vår
6

ställning som opinionsbildare och röst i
nationella medier ytterligare. Flera av våra
utvecklingsprojekt har dessutom vänts till
positiva självfinansierade projekt. Vi har
verkligen gjort en resa och den har vi gjort
tillsammans med våra medlemmar!

JOHAN TROUVÉ

VD, Västsvenska Handelskammaren

VERKSAMHETEN UNDER
RÄKENSKAPSÅRET

VI ÄR VÅRA MEDLEMMAR FRÄMJA OCH FÖRETRÄDA

Västsvenska Handelskammarens medlemmar, som också är våra intressenter,
är grunden för hela vår existens. Sedan
1661 har Handelskammaren arbetat för
att skapa nytta för medlemsföretagen.
Medlemsnyttan beskrivs kanske allra bäst
i våra stadgars första paragraf. Enligt den
ska vi ”främja näringslivet och företräda
dess intressen gentemot det allmänna”.
Det innebär att vi erbjuder tjänster som är
av strategisk vikt för att näringslivet ska
utvecklas och växa, men också att vi ska
vara näringslivets röst genom att påverka

samhällsbeslut för företagens bästa.

möten inklusive vår återkommande Handelskammarvecka. Runt 4 200 personer har
besökt dessa seminarier under året. Genom
dem erbjuder vi medarbetare på Handelskammarens medlemsföretag övergripande
kunskap inom exempelvis juridik, internationalisering, ledarskap, digitalisering och
samhällsutvecklingsfrågor. Medlemsmötena
är uppskattade vilket visar sig i våra utvärderingar där genomsnittsbetyget är 4,7 på en 5
gradig skala. Syftet med mötena är att bidra
direkt till att stärka deltagarnas verksamheter.

Handelskammaren är det västsvenska
näringslivets egna och helt fristående
organisation. Hos oss kan människor och
företag träffas, knyta kontakter och lära
av varandra. Tillsammans med runt 3000
medlemsföretag arbetar vi både lokalt
och nationellt för att göra Västsverige till
en attraktiv plats där du kan leva och göra
affärer.

MEDLEMSSEMINARIER - FÖR
ALLA ANSTÄLLDA

Alla medlemmar erbjuds även olika förmåner
såsom medlemspriser på alla våra tjänster, en

Under 2019 har vi genomfört 73 medlems7

timmas fri juridisk rådgivning samt tillgång till
vårt internationella nätverk.

OMVÄRLDSBEVAKNING

I vår löpande omvärldsbevakning kan du som
medlem läsa om det västsvenska näringslivet,
konjunkturen, spännande affärer, innovativa
idéer och nya marknader. Varje månad presenterar vi en västsvensk konjunkturindikator
som utgörs av regionala data där nya jobb,
varsel, export, konsumtion och konkurser
inkluderas. Konjunkturprognosen genomförs utifrån en svarspanel med flera hundra
västsvenska företag från både industri- och
tjänstesektorn.

POLITISK PÅVERKAN

ÅRET SOM GICK - NYA POLITISKA
GRUPPERINGAR TAR FORM

I mitten av januari fick landet en nygammal
regering bestående av socialdemokrater
och miljöpartister med stöd av Centern och
Liberalerna. Samarbetet är baserat på en
överenskommelse om 73 punkter som ska
genomföras under mandatperioden. Dessa
punkter och hur de omsätts i skarpa förslag
har kommit att forma det politiska arbetet hos
Regeringskansliet under året och varit högst
på dagordningen - men de har ibland också
trängt ut andra frågor. Det är fyra partier som
nu ska delta i processerna. Möjligheterna och
behovet av att träffa fler aktörer har därmed
ökat.

Sett till det parlamentariska arbetet har vi en
röd-grön regering som arbetar med stöd från
en liberal mitt. Det betyder att regeringen har
opposition till både höger och vänster vilket
visade sig i slutet av året när Vänsterpartiet

hotade med misstroendevotering mot ett
statsråd. Under året började ett konservativt
block kristallisera sig när både kristdemokrater och moderater accepterade samtal med
Sverigedemokraterna och gav uttryck för att
de skulle ta varje tillfälle att fälla den rödgröna
regeringen.

och fördjupade samtal. Det var ett steg
framåt och gav möjlighet till fler och bättre
rundabordssamtal än tidigare mellan medlemmar, statsråd och myndighetschefer som
gav utbyte till alla inblandade.
Året som gått har bjudit på möten med statsminister Stefan Löfven som talade på årsmötet
och deltog i en lunch. I Stockholm träffade
vi nya näringsministern Ibrahim Baylan för
en diskussion om bilden av industrin. Samtal
har även skett löpande med statsråd som har
ansvar för centrala frågor för oss, såsom infrastrukturminister Tomas Eneroth, forskningsoch högskoleministern Matilda Ernkrants och
utbildningsminister Anna Ekström. Förutom
regeringsföreträdarna arbetar vi för goda
relationer med riksdagsutskottens ordförande
och vice ordförande. Samtidigt som vi vårdar
de nationella nätverken har också vi en fortlöpande dialog med kommunala och regionala
politiker runt om i Västsverige.

Under året har vi fortsatt och utvecklat
det uppskattade arbetet med att aktivera
våra medlemmar i påverkansarbetet. Det
västsvenska budskapet till politiska beslutsfattare blir starkare när vi bidrar till möten
mellan makten och medlemmen som ett
komplement till Handelskammarens enskilda
möten med beslutsfattare. Konceptet med
väl genomarbetade besöksdagar med olika
möten och besök är uppskattade av nationella
politiker och myndighetschefer.
I Almedalen utvecklade vi vårt deltagande
genom ett eget hus med trädgård för möten
8

I Göteborg har Alliansen gjort sitt första år
med ansvar för kommunen och vi följer arbetet
med intresse. Som ett led för att skapa en
god dialog mellan näringsliv och kommunledning bjuder vi regelbundet till möten
mellan medlemmar och kommunstyrelsens
ordförande.

HAMNEN

Göteborgs Hamn har en särställning för både
västsvenskt och svenskt näringsliv. Det är
positivt att volymerna börjat återvända till
Göteborgs Hamn efter att Handelskammaren
varit med och drivit fram en lösning. I juni,
efter ett fokuserat arbete från Handelskammaren, antogs lagstiftningen som gav
tydliga spelregler.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kompetensbristen hos företagen i Västsverige
är alltjämt hög, trots indikationer på en
avmattad konjunktur i omvärlden. Arbets-

lösheten i vår del av landet är lägre än i övriga
storstadsregioner. Men vi ser samtidigt hur
arbetsgivare och arbetstagare får allt svårare
att hitta varandra och hur utbildningsväsendet
inte alltid täcker de kompetensbehov som
näringslivet har. Handelskammaren har därför
under året arbetat med att förbättra matchningen på svensk arbetsmarknad och med att
stötta upp för en bättre skola i Västsverige.
För att näringslivet bättre ska kunna tillvarata
kompetensen hos utrikesfödda har vi under
året spridit kunskap om lyckade modeller för
arbetsintegration, genom att anordna ett
antal seminarier och medlemsmöten. Vi har
också erhållit statsbidrag för att utveckla vårt
initiativ för att öka attraktionskraften för
gymnasieskolans yrkesprogram genom gymnasiala lärlingsanställningar. Nytt för i år är att
vi har fokus på den äldre målgruppen genom
bland annat lärlingsanställningar för vuxna
som främjar både arbetsintegration och kompetensomställning.
Lobbyarbetet för en bättre studie- och yrkesvägledning i Västsverige har fortskridit under
året med det positiva beskedet att Göteborgs
stad under 2020 tillskjuter medel för att öka
antalet studie- och yrkesvägledare i skolorna.
Det är viktigt för att öka kunskapen om
arbetsmarknaden och för att främja utbild-

ningsval som leder till jobb. Vårt initiativ
Mathivation har under året entusiasmerat
och stärkt självförtroendet hos cirka 15 000
elever runt om i Sverige för matematik och
programmering. Efterfrågan på ingenjörer
och IT-kunniga är hög och kommer inte mattas
av i framtidens digitala tidsålder. Med Mathivation börjar vi redan i grundskolan att väcka
elevers nyfikenhet för natur- och teknikorienterade ämnen genom att skapa förebilder
i samma ålder. Under året har en mattebok
tagits fram tillsammans med SKF och ett stort
avtal skrivits med Malmö stad.

Även om den Nationella planen säkrade järnvägssträckan Borås-Göteborg fortsatte vi att
arbeta för hela kopplingen mellan Göteborg
och Jönköping vidare mot Stockholm. Att
knyta ihop Borås 112 000 invånare och
Jönköpings 137 000 invånare med Göteborg,
då med en 50 minuters restid är ett viktigt
och nödvändigt steg för en större arbetsmarknadsregion. Under 2019 väntade vi på
att regeringen skulle återuppta samtalen och
drev under året ett intensivt opinionsarbete.
Inbjudan till samtal kom veckan innan jul.
Grundantagandet i Sverigeförhandlingen är
att de nya stambanorna ska lånefinansieras
utanför ordinarie anslag för att inte konkurrera
med andra projekt så som nya spår på Bohusbanan och Västra stambanan. Det är något vi
betonar i våra samtal och när vi under året haft
ett extra fokus på Bohusbanan och kopplingen
till Oslo med bland annat möte på Samferdseldepartementen i Oslo.

INFRASTRUKTUR

Året har bestått av väntan på att regeringen
skulle starta arbetet med att genomföra
Sverigeförhandlingen. Förväntningarna stärktes
redan i januari då nya stambanor var en av de
73 punkterna i januariavtalet. Arbetet drog ut
på tiden och medan regeringen förberedde
ett återupptagande av finansieringssamtalen
meddelade Moderaterna att de inte tänkte
delta. Tidsutdräkten medförde även att Kristdemokraterna hade ett riksting som ändrade
partiets ställningstagande från positivt till
negativt. Vi var på båda partiernas stämmor
för att tillsammans med de andra handelskamrarna i Götaland övertyga dem om näringslivets
avgörande behov av nya stambanor.

Det händer och kommer att hända mycket
runt om Göteborg i koppling till byggandet
av bostäder, kontor och infrastruktur de
kommande åren. Handelskammaren har följt
processerna, vi vill att de ska fungera bra och
att näringsliv, kommun och Trafikverket har
en fortlöpande dialog. Då för att undvika
9

problem och för att byggprojekten kan ske
smidigt och med så små störningar som möjligt.

STOCKHOLM

De senaste åren har Göteborg och Västsverige varit den ledande regionen i landet sett
till tillväxt och sysselsättning. Det är dock inte
ett faktum som alltid är bekant i huvudstaden.
Det är ett av skälen att vi välkomnar Dagens
Nyheters etablering av en Göteborgsredaktion.
Bättre mediebevakning är bara ett steg för ett
större avtryck i Stockholm. Inför sommaren
och Almedalen tog vi även fram en inbjudan/
uppmaning till samtal om att stärka första och
andra stadens samverkan. Under året har vi
breddat våra möten med myndigheter, media
och makthavare i huvudstaden till att även
omfatta Stockholms borgarråd och regionråd.
Vi uppmanar dem att inte glömma att deras
beslut även måste beakta att Stockholm
ska fungera som huvudstad - inte bara som
centralort i Mälardalen.

STADSUTVECKLING

Bostadsbristen är fortsatt en utmaning
för kompetensförsörjningen i Västsverige.
Studenter tackar nej till högskoleplatser
eftersom de inte hittar någonstans att bo
och ingenjörer och sjuksköterskor som fått
jobb i regionen har svårt att hitta ett lämpligt

POLITISK PÅVERKAN forts.
boende. Under året har vi därför, på olika sätt,
arbetat med att belysa vikten av att förtäta i
vårt befintliga bostadsbestånd. Att använda
det vi redan har är smart med tanke på både
miljö och stad. Bor vi tätare kan vi använda
gemensamma nyttigheter på ett effektivare
sätt och samtidigt spara grönska och åkermark.
Genom olika rundabordssamtal med bland
andra civilutskottets ordförande Emma Hult
(MP), Göteborgs stadsbyggnadsdirektör Henrik
Kant, seminarier i Almedalen och samtal med
medlemmar har vi skapat ett underlag för
en rapport om frågan. Den presenterades i
januari 2020. Vi kan bland annat konstatera
att vissa kommuner är bättre än andra på att

jobba med på-, om- och tillbyggnader. Borås är
ett gott exempel. Där har politiken och staden
bestämt att rutnätsstadens befolkning behöver tredubblas och nu jobbar de målmedvetet
med att bygga på hus och förtäta på andra
sätt.
Vi har identifierat tre faktorer för att få till
en smidigare process kring ombyggnation.
Det handlar om mer positiva attityder från
tjänstepersoner, förenklade regler och färre
överklaganden.
När det gäller processer för ett mer effektivt framtida byggande noterar vi att Göteborg glädjande nog har infört aktörsdrivet

detaljplanearbete som ett nytt verktyg i
staden. Det är en fråga vi drivit under flera år
och som ett flertal av kranskommunerna och
andra kommuner i Sverige redan använder sig av.

för Göteborg varit på remiss. Även två viktiga
fördjupade översiktsplaner har behandlats. Vi
har, tillsammans med våra medlemmar, deltagit
i arbetet med dessa dokument.

Efter maktskiftet i stadshuset i Göteborg där
Alliansen nu styr är många av politikerna nya.
Vi vill att de ska få träffa näringslivet och våra
bolag i olika sammanhang. Vi fortsätter också
arbetet med att försöka få arbetet i de planerande och byggande förvaltningarna att bli
smidigare. Helst skulle vi se ett exploateringskontor, en fråga vi tyvärr ofta får anledning
att lyfta.

SVENSK GYMNASIELÄRLING

Under året har också den nya översiktsplanen
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Vi driver initiativet Svensk Gymnasielärling,
Handelskammarens kvalitetsstämpel på gymnasiala lärlingsanställningar (GLA). GLA är en
arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning med
lön, som ger företag möjlighet att skräddarsy
framtidens medarbetare och göra en ny
generation anställningsbar. Allt detta för att
underlätta våra medlemmars kompetensförsörjning samt stärka samarbetet mellan
skola och näringsliv. Förra året mottog

Handelskammaren 2,2 miljoner kronor i statsbidrag. Bidraget har använts för att ge fortsatt
stöd till befintliga och nya regionala aktörer,
skolor och arbetsgivare i initiativet, genom
att bland annat erbjuda anpassade arbetsrättsutbildningar och branschöverskridande
handledarutbildningar. Bidraget har dessutom
använts för att skapa ett västsvenskt ambassadörsnätverk av GLA-elever, som utbyter
kunskaper och erfarenheter och marknadsför
GLA till yngre elever och arbetsgivare. Tack
vare Handelskammarens insatser fördubblades
förra året antalet GLA-elever i Västsverige,
som fortsatt är Sveriges ledande region för
lärlingsanställningar.

Initiativet mottog i september ytterligare
216 000 kronor i statsbidrag, för att utveckla
lärlingsanställningar inom vuxenutbildningen.
Arbetet pågår och kommer att intensifieras
under 2020 för att utveckla samverkansmöjligheter mellan näringslivet och den
kommunala vuxenutbildningen.

MATHIVATION

Mathivation motiverar, utmanar och engagerar
elever i matematik och programmering. Främst
genom att ge elever möjlighet att lära andra
elever och på samma gång utmana sig själva. På
så vis får eleven också en annan roll i klassrummet
och skolan. Tillsammans med elever, lärare, skolor
och kommuner utvecklar vi den svenska skolan.
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REGION GÖTEBORG
Under 2019 har vi haft stort fokus på att
träffa medlemmar för att lyssna på de
utmaningar som finns men också skapat
insikt vad handelskammaren kan bidra med.
Vi har dels besökt cirka 1 000 medlemmar
men också bjudit in till medlemsmöten och
Handelskammarveckan där vi mött över
3 100 medlemmar.

I december 2019 hade Handelskammaren
2 992 medlemsföretag, varav 2 040
medlemmar återfinns i Göteborgsregionen.
Under året har vi rekryterat 206 nya
medlemmar i Göteborg vilket bidragit till
en nettoökning med 29 medlemmar. Vi har
aldrig tidigare varit så många!
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REGION BORÅS
Orosmolnen inför 2019 var många. Brexit
och handelskonflikten mellan USA och Kina
medförde att många företag funderade på
hur 2019 skulle bli, få anade då att börsen
skulle gå upp med cirka 30 procent innan
året var slut. De flesta av våra medlemsföretag
har rullat på bra under året även om viss
normalisering skett.
På Västsvenska Handelskammaren i Borås
är vi också stolta. Boråskontoret har haft
större tillväxt än någonsin. Vi har vuxit med
20 procent jämfört med 2018 och 2019 blir
något av ett rekordår.

INFRASTRUKTURFRÅGAN

Handelskammaren är kända för att jobba
hårt för en väl fungerande infrastruktur. Det
är viktigt att komma ihåg att vi gör det av
omsorg för våra företag. Att kunna hämta
kompetens från ett större område gör att
våra företag lättare får tag i de personer de
efterfrågar. Med en bra infrastruktur möjliggörs detta. Vi har under året jobbat hårt
med beslutsfattare på regeringsnivå för att
nödvändiga investeringar ska läggas i vårt
område. Det är en knivskarp konkurrens om
investeringarna. Som företagens röst i Västsverige vill vi att beslutsfattare i regering
och riksdag ser lite längre än till Mälardalen.
Vissa medel är nu avsatta till byggstart av
den efterlängtade järnvägen mellan Göte-

KOMPETENS I STYRELSER

borg och Borås, det är vi glada för men det
krävs full finansiering och tydligare besked
om resten av sträckan Borås - Jönköping
och vidare till Linköping/Stockholm. Det är
viktigt att komma till beslut då vi dessutom
behöver bygga mer bostäder och många
områden får ej bebyggas innan dessa fattats.
Avsaknaden av beslut från våra riksdagsledamöter hindrar, i stället för att underlätta, vår
regions utveckling.

Under året har vi tagit vår välrenommerade
styrelseutbildning till Borås och första kullen
certifierade styrelseledamöter utexaminerades
i oktober i år.
Vi har under året genomfört ett stort projekt
om företagsklimatet i Borås tillsammans
med Borås Stad. Här har vi bland annat gjort
en attitydundersökning bland chefer,
tjänstemän och politiker med syfte att se
hur företagsklimatet är och upplevs.

VÄG 156 MELLAN RV 40 OCH
MARK

ÖKAT ENGAGEMANG

Här har vi haft ett fint samarbete med organisationer och Marks Kommun i att enas om
att upprustning av väg 156 ska prioriteras.
Nu arbetar vi för att projektet ska komma så
tidigt som möjligt i planperioden.

Sammantaget så har vi under året haft flertalet skillsmöten, medlemsmöten, utbildningar
i nya tull och leveransvillkor INCOTERMS
med mera. Vi har startat upp fler nätverksgrupper för att ge vd:ar och chefer i våra
bolag ett forum för kompetensutveckling
och branschöverskridande erfarenhetsutbyte.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vi är fortfarande i gång med vårt projekt
Mathivation på Stenbocksskolan i Ulricehamn. Vi vill öka motivation och intresse
för matte i skolan med syfte att öka ungas
intresse för yrkesprogram, matematik och
programmering.

Vi har också haft fler deltagare i våra kurser
och nätverksgrupper. Med ett ökat fokus på
styrelse- och ägarfrågor har antalet deltagare och besökare i våra lokaler ökat. Under
2019 erbjöd vi över 100 möten och events.
Ungefär 1 500 personer har befunnit sig i
våra lokaler.

Vårt initiativ med anställda lärlingar, Svensk
Gymnasielärling, fortsätter och vi spånar
också på ett nytt område som vi säkert får
återkomma till under nästa år.
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REGION FYRBODAL
Även om 2019 har inneburit ett vikande konjunkturläge i Fyrbodal är känslan att vi gått
från mycket bra till bra. Orderlägena är fortfarande överlag goda, och även om 2020 ser
ut att bli ett mellanår så är efterfrågeläget i
grunden bra. Orosmolnen är globala konflikter samt svårigheten att rekrytera kompetent arbetskraft.

BOHUSBANAN

Under året har vi fortsatt vårt arbete med
att få till ett dubbelspår mellan Göteborg-Uddevalla. Ett flertal möten både på

svensk och norsk mark har skapat ytterligare
enighet i frågan. Tillsammans med projektet
deltog regionchef Bjarne Pettersson och
Handelskammarens vd Johan Trouvé på den
hearing i riksdagen kring Bohusbanan som
hölls under sommaren.

näringslivsrepresentanter. Ett positivt resultat har varit att flera medlemsföretag vittnar
om en klart förbättrat mottagande i kontakt
med kommunala tjänstemän.

ÖKAT ENGAGEMANG

Mötet med företag och beslutsfattare är en
av våra viktigaste uppgifter - för att kunna
lyssna, förmedla och skapa bättre förutsättningar för näringslivet i Fyrbodal. Att
mötesplatsen Trollhättan växer, vi blir fler
medlemmar och fler kommer till våra event är
tydliga signaler på att vi arbetar i rätt riktning.

MER FÖRETAGSKLIMAT

Under året har vi genomfört ett projekt i
Lysekil för att skapa en bättre samverkan
mellan kommun och näringsliv. Utifrån en
enkät till politiker och tjänstemän genomfördes ett flertal dialogmöten tillsammans med
14

Vårt nätverkserbjudande har stärkts med nya
deltagare. Under året har vi genomfört en rad
intressanta och välbesökta träffar inom bland
annat digitalisering, hållbarhet samt ledarskap. 2019 erbjöd vi 67 möten och events och
ungefär 760 personer besökte oss.

REGION SKARABORG
Trots att 2019 har inneburit ett något vikande
konjunkturläge i Skaraborg är orderlägena
fortfarande goda. Även om 2020 ser ut att bli
ett mellanår så är efterfrågeläget i grunden
bra. Orosmolnen är globala konflikter samt
svårigheten att rekrytera kompetent arbetskraft.

FORTSATT ARBETE MED E20
OCH VÄSTRA STAMBANAN

Utbyggnaden av E20 löper på enligt plan
och 2025 ska E20 vara mötesfri genom
hela länet. Västra stambanan är vårt stora
sorgebarn. Den är helt avgörande för att
vi ska kunna skapa en större arbetsmarknad genom att koppla ihop Skaraborg med
Göteborg, samt för att skapa ett stabilt
godsflöde från och till Göteborgs Hamn.
För närvarande är Västra stambanan en av

de hårdast belastade sträckorna i Sverige.
Under 2019 har därför arbetet fokuserat
kring framtida finansiering av infrastruktur
där Västsverige är i behov av stora investeringar i inte bara en sträcka utan tre: Västra
stambanan, Bohusbanan och Borås-Göteborg.

samt sondering av möjligheterna att starta
YH-utbildning.

SAMVERKAN

Vårt arbete att lyfta fram företagsperspektivet för att skapa ett enat och attraktivare
Västsverige och Skaraborg är ett viktigt
och centralt arbete då vi driver utvecklingen tillsammans med andra aktörer.
Under året har vi framgångsrikt engagerat
oss i framförallt projekten Business Region
Skaraborg, Move to Gothenburg and West
Sweden samt Kompetensforum.

KOMPETENS

Ett kompetensområde som har extra svårt
att hitta kompetent arbetskraft är IT-området. Mot bakgrund av det startade vi upp
ett kompetensråd inom IT under 2019 för
att stärka regionens rekryteringsförmåga
på kort och lång sikt. Kompetensrådet har
initierat följande projekt: Samverkan med
Högskolan i Skövde där syftet är att få fler
att ta sin examen, en rekryteringskampanj

ÖKAT ENGAGEMANG

Mötet med företag och beslutsfattare är en
av våra viktigaste uppgifter - för att kunna
lyssna, förmedla och skapa bättre förut15

sättningar för näringslivet i Skaraborg. Att
mötesplatsen Skövde växer, vi blir fler medlemmar och fler kommer till våra event är
tydliga signaler på att vi arbetar i rätt riktning. Våra externa konferenser har fortsatt
utvecklas positivt och fler förlägger sina
egna möten hos oss. Vårt nätverkserbjudande
har stärkts med nya deltagare. Under året
har vi genomfört en rad intressanta och välbesökta träffar inom bland annat digitalisering, hållbarhet samt ledarskap. 2019 erbjöd
vi cirka 140 möten och events och ungefär 1
500 personer befann sig i våra lokaler.

AFFÄRSNÄTVERK
2019 har varit ett år för rekonstruktion av
våra traditionella kontaktskapande nätverk
men också ett år för stabil vidareutveckling
av strategigrupper för chefer och ledare. Vi
har med andra ord lagt ned, vidareutvecklat
och skapat nytt. Marknaden är mättad
på nätverk där det går ut på att träffa nya
affärsrelationer och betala för det. Det
får följden att vi bromsat in vissa delar för
att istället satsa på och skapa en ny plattform. Västsvenska Handelskammaren är
en naturlig plats för näringslivet att träffas
och möta andra inom näringslivet oavsett
om vi pratar om att hitta affärer eller bygga
relationer. Våra grupperingar måste erbjuda
ett ytterligare värde i form av utveckling,
erfarehetsutbyte och kunskap. Här är våra
strategigrupper det som sticker ut som en
fortsatt stark produkt med högt värde och
en stabil ekonomisk utveckling.

STRATEGIGRUPPER

AFFÄRSNÄTVERK BLIR FORUM
FÖR OMVÄRLDSBEVAKNING

På Handelskammaren finns strategigrupper
för chefer och ledare på alla nivåer: mid
management, top management och vd. Vi
arbetar under devisen ”Ensam är inte stark”,
det är genom att diskutera och byta erfarenheter med andra som du kan skapa nya idéer,
utveckling och riktning. I en tid där både samhälle och näringsliv är i snabb transformation
blir behovet av att utbyta erfarenheter allt
viktigare, och vi noterar en tydligt ökad närvarotrend i våra strategigrupper för vd.

Next&Now som varit ett av våra största
nätverk under många år har inte längre
samma stjärnglans. Som tidigare nämnts
är det en plattform för inspiration och nya
kontakter. Vi beslutade under våren 2019
att lägga ned detta och skapa nytt format.
I samtliga undersökningar vi gjort gentemot medlemmar ser vi att strukturerad
omvärldsbevakning är en utmaning. Next
Insight är den nya plattformen som erbjuder
just detta.

Strategigrupperna består av upp till 15 personer som faciliteras av en professionell
samtalsledare, de möts kontinuerligt under
året i syfte att lyfta sig själva och sin verksamhet till en ny nivå. Alla möten sker under
sekretess för att möjliggöra en öppnare
dialog mellan deltagarna.

FÖR UNGA

Den yngre generationen är inte lika långsiktig
och lojal gentemot ett nätverk. Vi har sedan
”separationen” från Next&Now testat nya
mötesformat vilket varit uppskattat. Under
hösten har vi bland annat vidareutvecklat
konceptet och formatet för unga i arbets16

livet. Det tydliggör värdet och innehållet mot
chefer och målgruppen i sig. Under 2020
nylanserar vi Young Professionals som ett
tidsbestämt och väl sammansatt program
för kompetensutveckling med nätverkande
inslag. Vi erbjuder därmed företagen en
möjlighet att attrahera, satsa och behålla sin
unga kompetens.

UTBILDNING
2019 var ett fantastiskt år för Utbildning på
Handelskammaren! Vi ökade både antalet
kurser och antalet deltagare på i stort sett alla
kurser både i Göteborg och delregionerna.
Under året har vi genomfört ett åttiotal
öppna utbildningsdagar och nästan lika många
företagsanpassade utbildningsdagar ute hos
våra företag. Att vi i dagsläget kompetensutvecklar ett stort antal chefer/ledare och specialister på bolagen i Västsverige ser vi som
ett privilegium.
Vi har även haft ett stort fokus på att fylla
våra ordinarie Certifieringsutbildningar (Certifiering i export och import, Certifiering i
Vd:s roll och ansvar och Certifiering i styrelsearbete). Nya leveransvillkor för exporterande och importerande företag: ”Incoterms
2020”, som lanserades globalt i september
2019 har inneburit ett högt tryck på både
öppna och företagsanpassade kurser med vår
expert i export- och importteknik.
Under året genomförde vi också en stor

utvecklingsinsats av Tulldagen då vi bytte
mötesplats och Tulldagen anordnades på
sprillans nya Åbymässan utanför Göteborg.
Deltagarrekord och utställarrekord slogs på
nytt, och det ökade intresset för internationell handel och tull samt Handelskammarens
starka ställning i frågan i Västsverige är
mycket motiverande.

styrelsefrågorna i regionen ytterligare en
nivå.
Vi har som vanligt genomfört ett antal Medlemsmöten (styrelsearbete, juridiken i sociala
medier, arbetsrätt, neuroledarskap). Vi har
även stöttat genomförandet av utbildningar
i delregionerna som ökat markant under
2019. Arbetet med våra föreläsare har fortsatt - både vad gäller kvalitetssäkring och
lojalisering - genom att genomföra ”Train
the Trainer” samt alumniträffar. Under året
har vi dessutom slutfört projektet med att
filma våra föreläsare på Styrelseutbildningen
för deltagare som missar en utbildningsdag,
detta leder till mindre administration samt
bättre nyttjande av utbildningsplatser i det
fysiska rummet.

STYRELSEUTBILDNINGAR OCH
ONLINEUTBILDNINGAR

Under 2019 startade vi även en del nya
utbildningar ”Från ägarlett till ägarstyrt”
med fokus på ägarledda företag samt en kurs
inom neuroledarskap ”Workshop SCARF”.
Styrelseområdet stärktes genom fler deltagare på vår Styrelseutbildning, som anordnas
i tre omgångar per år, liksom på vår Styrelseordförandeutbildning (två omgångar per
år). Detsamma kan vi säga om lanseringen
av ”Västsveriges Styrelseafterwork” som
genomfördes i samarbete med Styrelseakademien Västsverige, Säkra kvinnor styrelsebalans och Grant Thornton. Allt för att lyfta

Enligt plan har vi fortsatt utvecklingen av
våra onlineutbildningar på en extern lärplattform och filmat ett antal internationella
export- och importkurser, sju stycken under
2019, varav en hittills ligger uppe för för17

säljning. Mest nöjda är vi över att vi nu har
anställt vår expert inom export- och importteknik till Handelskammaren på heltid.

AFFÄRSJURIDIK
Juridik är en naturlig del i näringslivet
och målsättningen är att Västsvenska
Handelskammaren ska främja det västsvenska näringslivet genom att erbjuda våra
medlemmar en fri juridisk timme. Vi erbjuder
professionellt stöd och hjälper medlemsföretagen att hitta rätt juridisk kompetens
till rätt pris. Detta sker genom förmedling till
någon av våra anslutna advokat- eller juristbyråer.
Västsvenska Handelskammaren agerar som

ett regionalt skiljedomsinstitut. Det är ett
alternativ för näringslivet att lösa sina tvister
snabbare och utanför de allmänna domstolarna.
Detta sätt att lösa tvister är fortfarande
okänt för många och vi kommer därför att ta
fram en marknadskampanj för att synliggöra
Västsvenska Handelskammaren som tvistlösningsinstitut.

Det handlar dels om en deponeringstjänst,
men också ett projekt inom Sveriges
Handelskamrar där vi förordnar besiktningsoch värderingsmän i hela Sverige. De förordnade personerna finns under den gemensamma webbportalen besiktning.nu. Det
övergripande ansvaret för systemet finns hos
Sveriges handelskamrar, men projektledningen och administrationen finns hos
Västsvenska Handelskammaren.

Området affärsjuridik ansvarar också för
projektledning och administration av ett antal
tjänster inom området oberoende tredje part.
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MÖTEN & EVENT
Möten & Event har haft ett intensivt år där vi
har arrangerat många event både i och utanför våra lokaler i Park49. Handelskammaren har
välkomnat uppemot 24 000 gäster under
året vilket är en ökning med 20 procent från
tidigare år. Externa uthyrningar till medlemsföretag och kunder har även de ökat och
omsättningen stigit med över 30 procent. I
vår konferens erbjuder vi våra medlemmar
allt från enklare konferenspaket till större
event med talare, moderator eller underhållning. Konceptet ”Guldkant” som innebär att
man utöver konferenslokal också får en föreläsning kopplat till våra politikområden har
varit ett uppskattat erbjudande. Vår takterrass
Kristallen har gästats av många besökare
under våren och både VIP-middagar med

utländska delegationer och kundevents med
underhållning arrangerades.

terades. Handelskammarens årsmöte är en
del av Handelskammarveckan och gästtalare
i år var statsminister Stefan Löfven. Av
besökarna ansåg ca 90 procent att det fanns
förutsättningar att skapa nya kontakter och
drygt 98 procent vill komma tillbaka nästa år.

Vi har anordnat seminarier, ministermöten,
nätverksträffar, utbildningsdagar som Tulldagen och Internationella Handelsdagen.
Under en vecka i maj arrangerade vi vårt
årliga medlemsevent Handelskammarveckan
på tre orter, Borås, Göteborg och Skövde
med fullbokade seminarier. På Handelskammarveckan lanserade vi vår rapport
Ledarkollen som lyfter fram utmaningarna
för dagens chefer och ledare baserat på en
undersökning hos våra medlemsföretag.
Experter och representanter från näringslivet var talare och såväl trendspaning som
hjärnans funktion och drivkrafter presen-

Totalt har vi i Frontdesk tagit emot drygt
35 000 besökare till Handelskammaren och
övriga hyresgäster i huset på Park49.
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VÄSTSVENSKA ARENAN
Västsvenska Arenan är en sammanslutning
där åtta parter, från akademi, näringsliv och
det offentliga samarbetar genom att lyfta
frågor ur västsvenska perspektiv mot en
nationell nivå. Frågorna som har relevans
för hela Sverige lyfts särskilt under politikerveckan i Almedalen. För närvarande ingår
Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen,
Västsvenska Handelskammaren, Chalmers,
Göteborgs universitet, Högskolan i Borås,
Högskolan i Skövde och Högskolan Väst
i sammanslutningen. Utöver Almedals-

veckan har Västsvenska Arenan under 2019
genomfört aktiviteter i Stockholm och i
Västsverige.

också kring några huvudfrågor med relevans
för samtliga parter, dessa var: Sverige ska bli
bäst på AI, men hur hanterar vi AI-etiken?
Hur påverkar sociala medier det demokratiska samhällskontraktet samt behovet av en
nationell målsättning inom hållbar stadsutveckling.

Vid sidan av att nå ut med västsvenska frågor
ger Västsvenska Arenan möjlighet till unikt
nätverkande mellan akademi, näringsliv och
beslutsfattare på olika nivåer. Under 2019 års
Almedalsvecka levererade vi ett seminarieprogram med runt 100 aktiviteter. De västsvenska parterna arrangerade framförallt
seminarier i egen regi, men samarbetade

Arbetet kring Västsvenska Arenan och dess
innehåll får också mycket uppmärksamhet.
Vi jobbar ständigt med att öka tillgängligheten till all den information vi sprider under
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Almedalsveckan, därför filmas samtliga
seminarier och delas i ett flertal digitala
kanaler. Under 2019 såg drygt 50 000
personer våra seminarier via Facebook
Live. Genomslaget i såväl sociala medier
som traditionell press har under de senaste
fem åren legat på en konstant hög nivå och
många besöker våra aktiviteter, såväl fysiskt
som digitalt. Med en sammanslutning av åtta
parter blir vi starka i att förmedla våra västsvenska budskap på nationell nivå.

INTERNATIONELL
AFFÄRSUTVECKLING
Internationell Affärsutveckling innefattar
två huvudområden: konsulttjänster och samverkansprojekt. Konsulttjänsterna omfattar
framförallt marknadsanalyser, partnersökningar, kundidentifiering samt internationell
bearbetning. Samverkansprojekten leds och
koordineras av Västsvenska Handelskammaren med offentlig delfinansiering och i
partnerskap med andra regionala aktörer,
exempelvis Business Sweden, Almi, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Västra
Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Enterprise Europe Network med flera.
Konsulttjänsterna bestod av cirka 25 uppdrag under året. Den största andelen uppdrag fokuserade på närmarknader i Västeuropa samt USA med flest uppdrag kopplade
till Tyskland och Storbritannien. För Storbritannien har det rört sig om ”reguljära”
konsulttjänster såsom partnersökning och
marknadsanalys men självfallet har det också
varit många frågor kopplat till Brexit. Vi
hade däremot färre uppdrag under 2019 än
2018 kopplat till tillväxtmarknader i Asien,

Mellanöstern och subsahariska Afrika. Det är
fortsatt en utmaning att engagera företag i
större projekt men vi ser ett stadigt ökande
intresse för internationalisering, affärskontakter och enklare rådgivning. Möten med
företag gällande internationella frågor sker
på daglig basis. På årsbasis får vi ett tusental
förfrågningar kopplat till internationell handel/affärer, då ej medräknat de relaterade till
Handelsdokument. Under 2019 har vi också
stärkt samarbetet med övriga regionala
Handelskammare inom det internationella
området och utfört ett flertal konsultuppdrag för och med dem.

onen, har varit mycket nöjda med resultatet.
Genomsnittsbetygen för programmen ligger på 4,3 på en skala mellan 1 till 5. Projekten är viktiga för att effektivisera samarbetet mellan olika regionala exportfrämjande
aktörer och bidrar till ett förbättrat övergripande utbud mot företagen. Som ensam
privat aktör bland dessa exportfrämjande
parter fyller Västsvenska Handelskammaren
en viktig roll. Vi har även fortsatt som koordinator för såväl Regionalt Exportcenter
i Västra Götaland samt projektledare för
Internationella Handelsdagen, vilken arrangeras av samma regionala aktörer.

Vi har under 2019 genomfört Exportprogrammet i Halland och Exportprogrammet i
Västra Götaland avslutades i början av året.
Dessa projektleds och koordineras också av
oss. De pågår under cirka tio månader och
innefattar utbildningar, nätverksgrupper,
individuell rådgivning, inspirationsträffar
samt individuella marknadssatsningar. Uppdragsgivarna och huvudsakliga finansiärer,
Region Halland samt Västra Götalandsregi-

Under året har vi haft ett flertal omvärldsbevakningsseminarier, så kallade ”Market
Updates”. De har berört ämnen som
Omvärldsanalys & handelstrender; Öst- och
Västafrika, Kanada & CETA samt Ungern och
hur svenska företag gör affärer i Subsahara.
Vi har även fortsatt engagerat oss i Brexit
genom rundabordssamtal med brittiska
ambassadören, samt haft två ytterligare
träffar i vår Get ready for Brexit-grupp. Den
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senare förberedde deltagarna genom uppdatering från expertis inom politik, juridik
samt tull/logistik. Vi har även haft ett antal
andra seminarier under året kopplat till USA,
Kina och Japan. Utöver interna aktiviteter
bidrar vi med expertis vid ett flertal externa
dragningar och paneler kring omvärldsanalys
och handelstrender. Likaså har vi ökat vår
synlighet i medier kopplat till handelspolitik
och västsvenska företags internationella
affärer. Främst har detta under 2019 varit
gällande Brexit och handelskonflikten mellan
USA och Kina. Här har vi kunnat bidra med
vår handelspolitiska expertis liksom kunskap
om de västsvenska företagens situation och
syn på internationell handel, bland annat
genom vårt Västsvenska Exportindex som
genomförs två gånger per år.
Till följd av alla dessa aktiviteter, en stärkt
roll som representant för näringslivet i internationella frågor regionalt samt nationellt
och ökad synlighet i media kan vi konstatera
att Handelskammarens internationella profil
stärkts ytterligare.

UTVECKLINGSPROJEKT
Syftet med att driva utvecklingsprojekt är
att Handelskammaren ska ligga i framkant
och utveckla nya tjänster som ökar nyttan
för det västsvenska näringslivet. I dagsläget
har vi ett flertal projekt i olika faser där
vissa kommer att realiseras och andra kommer att avvecklas. Målet är att de projekt
vi realiserar ska bli en del av ordinarie verksamhet så snart de har tillfredställande mognadsgrad och finansiell bärighet. Här följer
några av de projekt som är i drift: Move to
Gothenburg, Next stop Gothenburg och
Lokalt företagsklimat.

MOVE TO GOTHENBURG

Initiativet Move to Gothenburg drivs inom
ramen för en regional plattform bestående
av ett flertal aktörer från näringsliv, akademi
samt stad och region. Initiativet syftar till

att attrahera och välkomna internationell
kompetens, men också att få dem att stanna
och trivas på längre sikt. Lika mycket handlar det om att underlätta för arbetsgivare
att rekrytera kompetens från andra länder.
Målgruppen är bred och inkluderar anställda,
studenter, forskare, entreprenörer,
freemovers samt medföljande partners och
familjer. Move to Gothenburg utvecklar och
implementerar verktyg och tjänster som en
region behöver för att vara framgångsrik i
konkurrensen om internationell kompetens.
Vi synliggör även det som redan görs idag
av olika intressenter. Ett aktivt påverkansarbete för att utveckla en effektiv och tydlig
myndighetsprocess och skapa bra förutsättningar i övrigt är också en viktig del av
verksamheten.

byggt ett attraktivt helhetserbjudande som
kombinerar region, kompetenskluster och
arbetsgivare. Detta har via sociala medier
nått ut till ca 3,8 miljoner personer med
relevant kompetens varav över 1 miljon har
interagerat med materialet. Vi har under
året också släppt en serie med filmer som
följer fem olika internationella talanger och
deras liv i Göteborgsregionen. Tillsammans
med medverkande delregioner har vi under
en månad genomfört en kampanj som sätter
fokus på respektive stad; Trollhättan,
Skövde, Borås och Göteborg. Webbplatsen
movetogothenburg.com har haft över 100 000
unika besökare från över 180 länder och vi
har över 21 000 följare på Facebook. Det
koncept vi utvecklat för ett internationellt
center har använts i nationella diskussioner
med myndigheter och politik. Vårt målmedvetna arbete har nu lett till att myndigheterna under första halvan av 2020 kommer
att starta den första pilotverksamheten av
en nischad myndighetsprocess för inter-

Under 2019 har vi fortsatt tagit stora kliv
framåt i både operativ verksamhet och i
arbetet med att stärka förutsättningar för
internationella talanger. Vi har under året
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nationell kompetens i Göteborg. Parallellt
har vår operativa verksamhet intensifierats
med öppen rådgivning varje vecka, seminarier och karriärprogram för medföljande
partners och i år även för internationella
mastersstudenter.

NEXT STOP GOTHENBURG

De västsvenska företagen ser stora utmaningar
i att rekrytera relevant kompetens. Konkurrensen
om den utbildade kompetensen från våra
högskolor och universitet - från såväl regioner
inom Sverige, som runt om i världen är stor. Att
attrahera nyexaminerade studenter från
landets högskolor till vår region är därför
viktigt.
Projektet Next Stop Gothenburg har för syfte
att öka attraktionskraften till Göteborg och

Västsverige genom att nå ut till studenter vid
högskolor och universitet för att synliggöra de
karriärmöjligheter som väntar i regionen efter
avslutade studier.
Tillsammans med det västsvenska näringslivet
marknadsför Handelskammaren och Next
Stop Gothenburg regionen och dess karriärmöjligheter genom att medverka vid relevanta
arbetsmarknadsdagar på utvalda universitet
och högskolor. Men även genom att bjuda in
studenter till Career Weekends där studenterna får komma ut på några av våra partnerbolag för att själva uppleva hur det skulle vara
att arbeta där, samt via sociala mediakampanjer.
Under 2019 har Next Stop Gothenburg lanserat
en ny hemsida, fylld med karriärmöjligheter,
exjobb, praktikplatser och information om
regionen. Projektet når ut till ca 70 000 studenter
och vi har för avsikt att mångdubbla vår spridning under 2020. Under det kommande året

kommer vi även att samarbeta närmare med
bland andra Göteborg & Co för att skapa ett
tydligare budskap, visa regionens möjligheter
och skapa naturliga mötesplatser mellan
akademi och näringsliv.

också erbjuda en process för att förbättra
näringslivsklimatet.
Under 2019 har tre uppdrag genomförts, då
i Lysekils kommun, Borås kommun och Kungälvs kommun. I projekten fokuserar vi främst
på aktiviteter som kan påverka attityder och
bemötande. En undersökning genomförs där
tjänstemän och politiker i kommunen involveras
genom att delta i en enkät. Det ger en bild
av attityderna i organisationen i nuläget
vilket är viktig information i det fortsatta
förändringsarbetet. Även företagsintervjuer
genomförs vilka ger en fördjupad bild av
attityderna hos det lokala näringslivet. Företagare bjuds in till dialogmöten med kommunala
politiker, chefer och tjänstemän under
professionell samtalsledning av Västsvenska
Handelskammaren. Under dessa möten blir
det möjligt att lägga fram konkreta förslag
för ett bättre företagsklimat. Kommunen får
slutligen ett förslag på en handlingsplan som
är förankrad med det lokala näringslivet.

LOKALT FÖRETAGSKLIMAT

Det västsvenska näringslivets konkurrenskraft påverkas av hur väl myndigheternas
service fungerar. Det kan till exempel handla
om kortare och mer välfungerande handläggningar i kontakt med företagen.
Nationella undersökningar av företagsklimat visar att många västsvenska kommuner
ligger under riksgenomsnittet, i flera fall
med en negativ utveckling. Syftet med
vårt projekt ”Lokalt företagsklimat” är att
uppmärksamma kommunerna på vikten av
en fungerande service till näringslivet, men
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Under 2020 räknar vi med att ytterligare
fem till sex kommuner ansluter sig till
projektet.

PERSONAL
Handelskammaren består i dag av 85 medarbetare, varav ca 60 procent kvinnor och 40
procent män med en medelålder på 43 år. Vi
arbetar aktivt för att öka vår mångfald
utifrån olika aspekter vid varje tillsättning.
Bemanningsmässigt har vi haft stabilitet
under 2019 och av besparingsskäl beslutat
att avsluta ett par visstidsanställda, för att
ersätta dessa med befintlig personal och
omprioritering av arbetsuppgifter. I våras
rekryterades en ny kommunikationschef
som bland annat ska ha fokus att se över hur
vi ska arbeta än mer effektivt med kommunikation framöver.

Den nya värdegrund som togs fram under
2018 genom flera workshops med medarbetare, ledningsgrupp och ett internt
utvecklingsteam, har på olika sätt införlivats
i vår vardag. Värdegrunden tydliggör att
”allt vi gör, gör vi för våra medlemmar” och
ska vara ett stöd och en ledstjärna i verksamheten. Den sammanfattades även i formuleringarna: “vi påverkar framtiden, älskar
människor och står stadigt.” Som en följd av
värdegrundsarbetet valde vi under våren att
avsätta resurser internt för att se över hur
vi arbetar med kundbearbetning och om vi
med ett annat angreppssätt kan få större
utväxling av våra insatser.

Vi har under året fortsatt vårt arbete med
hälsa och hållbarhet, genom mental träning
på arbetsplatsen och uppmuntran till fysisk
aktivitet av olika slag. För att bidra till ökad
cykelpendling till jobbet, så erbjöds medarbetare att på fördelaktigt sätt leasa en
cykel eller elcykel under en treårsperiod. Vi
kommer även under 2020 vara delaktiga i
projektet Hållbart resande, som uppmanar
oss till ett mer klimatvänligt resande, tillsammans med ett flertal andra företag, Västra
Götalandsregionen och Västtrafik.
Vid genomgång av kompetensutvecklingsbehovet internt, så konstaterades ett brett
behov av faciliterings- och möteslednings-

STIFTELSER
Handelskammaren förvaltar en lång
rad stiftelser och fonder. Bland dessa
märks främst Stiftelsen för Ekonomisk
Forskning i Västsverige och Stiftelsen
Göteborgs Handelshögskolefond. Båda
har som uppgift att stödja verksamheten

vid Handelshögskolan i Göteborg.
Stiftelsernas styrelse utses av Handelskammaren. Sammanlagt delade
stiftelserna ut 4 860 tkr under 2019.
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färdigheter. Vi har därför genomfört flera
utbildningstillfällen under året med cirka 35
medarbetare för att höja kompetensen inom
ett av vår verksamhets fokusområden. Vi har
även gått över till Office365 och i samband
med detta haft utbildningstillfällen för att
stödja i övergången.

KOMMUNIKATION
Vårt stora mål 2019 har varit att komma närmare de anställda på våra medlemsföretag.
Vi har börjat kalla dem för medlemskollegor.
Det gör vi för att våra medlemmar ska få
större utväxling på sitt medlemskap och för
att du som medlemskollega ska känna att du
hör hemma på Handelskammaren. Hos oss
kan du växa, utvecklas och påverka. Varje
månad har vi kört sponsrade kampanjer i
sociala medier samt gjort utskick till
anställda i medlemsföretag med syfte att
aktivera dem; på så vis uppmärksammar
vi medlemmarna på våra medlemsmöten,
nyhetsbrev etc. Det har gett ett gott resultat
både i antal besökare och prenumeranter.

MEDIEGENOMSLAG

Västsvenska Handelskammaren är en organisation som driver medlemsföretagens frågor
samt opinion kring bland annat stadsutveckling, bostäder, kompetensförsörjning, infrastruktur och handel. Inom dessa områden
gör vi offentliga uttalanden flera gånger om
dagen. Under 2019 har vi ökat vår närvaro i
nationella medieslag med över 30 procent
i jämförelse med 2018, vi förekommer allt
mer i DN, SvD och riksradion. Det stärker
vår relevans ytterligare. Ämnen som skapat
debatt och gett stort utrymme är bland
annat utbyggnaden av stambanor, brexit och
våra konjunkturrapporter. När det kommer
till utbyggnaden av järnvägen har vi medverkat i intervjuer och debatter flera hundra
gånger 2019, här har också Handelskammarens vd Johan Trouvé kommit att bli

en nationellt profilerad talesperson för hela
västra och södra Sverige. Även våra experter
inom handel- och handelspolitik är numera
profilerade i hela landet. 2020 siktar vi på
att stärka vår närvaro ytterligare i nationell
press, men givetvis också lokalt, genom
fortsatt opinionsbildning i de frågor de västsvenska företagen anser vara viktigast.

marveckan och presenterades i sin helhet
under seminariet ”Morgondagens Ledarskap”. En av de stora ledarskapsutmaningarna
enligt Ledarkollen är ”Tid för reflektion”:
På temat gjordes en intervju med den före
detta buddhistiska skogsmunken Björn Nattiko Lindeblad, och hans syn på reflektion
och eftertanke. Intervjun som gjordes med
honom blev en av de mest lästa artiklarna i
våra nyhetsbrev.

HEMSIDA OCH SOCIALA
MEDIER

Vår hemsida har ett bra flöde av såväl nya
som återkommande besökare. I topp på
de mest besökta sidorna är sidan om medlemskap, vår aktivitetskalender och vårt
tjänsteutbud. Under året har vi haft 312 000
sidvisningar varav 260 000 unika. I snitt har
besökaren stannat 1:24 min på vår webbplats.

Omvärldsbevakning och att hänga med i en
snabbföränderlig värld var ytterligare en
utmaning för de västsvenska ledarna. Som
direkt följd på detta startade Handelskammaren upp ett nätverk för omvärldsbevakning ”Next Insight”. I ”Next Insight”
går vi mot en bredare målgrupp än vad vi
traditionellt brukar göra, det vill säga inte
bara till chefer och ledare. Ett kommunikationskoncept för ”Next Insight” togs fram
under våren och visades för första gången
på Handelskammardagarna i maj.

I sociala medier har dialogen handlat mycket
om nya stambanor och höghastighetsjärnväg. Även det skriande behovet efter
byggnation av nya bostäder och tillhörande
process hos miljö- och klimatförvaltningen
har debatterats. På Linkedin nådde vi under
året upp till vår målsättning med över 7 000
besökare.

MEDLEMSFÖRETAGENS RESA

I våra nya varumärkesfilmer får vi följa förgrundsgestalterna på nära håll i tre av våra
medlemsföretag. I filmerna mötte vi
Serneke, Elit Komposit och Bolon. Vi får följa
upp- och nedgångarna i företagens resor
och inser att bakom varje framgång finns det
också bakslag. Vi ser att det finns liknande
historier i alla våra medlemsföretag.
Känslan vi skapar är att vi som Handelskammare
finns med längs varje medlemsföretags resa,

VAD ÄR VIKTIGT FÖR LEDARE I
VÄSTSVERIGE?

I undersökningen Ledarkollen har vi tagit
reda på vad som är viktigast för ledarna i
Västsverige. Ledarkollens resultat fick också
utgöra en röd tråd under hela Handelskam25

både i uppgång och nedgång, men det är
företagen som ska skina längs vägen, inte
vi. Filmerna har under året fått mycket uppmärksamhet i våra sociala mediakanaler, och
har i dag cirka 12 000 visningar.

PERSONAL

Under året har vi anställt en ny administrativ
koordinator för våra strategigrupper Stina
Jernhed. Annica Berg efterträdde Mårten
Westlund som kommunikationschef. Stina
Jernhed började sin tjänst i januari och
Annica Berg i maj.

EKONOMI OCH MEDLEMSVÄRVNING
Den ekonomiska utvecklingen för de senaste fem åren framgår av flerårsjämförelsen nedan.
Nyckeltalsdefinitioner enligt not 1.

TKR

2019

2018

2017

2016

2015

KONCERNEN					
Antal medlemmar
2 992
2 955
2 888
2 823
2 773
Nettoomsättning***
90 153
80 996
78 121
74 469
67 791
Resultat efter finansiella poster*
1 941
-9 929
4 050
-1 429
720
Balansomslutning
89 688
91 221
89 679
84 290
84 365
Medelantal anställda
86
83
77
74
71
Soliditet %
55
53
65
65
66
Avkastning på totalt kapital %
2
neg
5
neg
1
Avkastning på eget kapital %
4
neg
7
neg
1
MODERFÖRENINGEN**					
Nettoomsättning
1 011
976
966
932
919
Resultat efter finansiella poster
-1 425
-8 008
2 482
167
1 728
Balansomslutning
58 219
59 432
57 623
54 172
61 535
Medelantal anställda
1
1
1
1
1
Soliditet %
65
66
82
83
73
Avkastning på totalt kapital %
neg
neg
5
1
3
Avkastning på eget kapital %
neg
neg
5
0
4

***Koncernens nettoomsättningsökning 2019 beror främst på: -medlemsavgiftshöjning 2019. -ökat antal utbildningar som sålt mycket bra under året. -dokumentavdelningen har ökat försäljningen. -konferensavdelningen har fortsatt att öka till följd av ökad kännedom om anläggningen och mycket god kundnöjdhet vilket lett till återbesök.
*Koncernens resultat efter finansiella poster 2018 har belastats med kostnader avseende GDPR och IT-investeringar samt så har Västsvenska Handelskammaren anlitat en digitaliseringstalesperson för att höja kunskapsnivån hos medlemmarna kring artificiell intelligens (AI). Därutöver har kostnaderna för utvecklingsprojekten (Move to Gothenburg, Next Stop Gothenburg, Lokalt
Företagsklimat, Allmänt Utvecklingsprojekt, YH-utbildning och IBC) varit något högre jämfört med tidigare år. Moderföreningens och koncernens resultat efter finansiella poster har också
belastats med en kostnad om 6 mkr avseende ett tillskott till Universeum. Västsvenska Handelskammaren är grundare till Universeum och tillskottet, som ska betalas ut under en 5-årsperiod,
skall användas för att bygga en ny del avseende bland annat artificiell intelligens.
**Moderföreningen har per 2018-12-31 lämnat ett aktieägartillskott till Västsvenska Handelskammaren Service AB om 4 mkr, med syfte att i dotterbolaget uppnå en soliditet som uppgår till minimum 25 %.
*Koncernens resultat efter finansiella poster 2016 har belastats med flyttkostnader om ca 1, 4 mkr samt högre avskrivningar på grund av de investeringar som gjorts i samband med infyttningen till nya lokaler.
*Koncernens resultat efter finansiella poster 2015 har belastats med 1 mkr avseende E20-avtalet.
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BIDRAG TILL UNIVERSEUM

MILJÖPÅVERKAN
KONCERNEN

Handelskammaren är en av stiftarna till Universeum, tillsammans med Göteborgsregionen, Chalmers och Göteborgs Universitet. När Universeum 2018
fick en grundplåt från Wallenbergs stiftelsen, för att bygga ett världsunikt
visualiserings center, så tillfrågades stiftarna att bidra med 12,5 mkr vardera.
Handelskammaren hade inte ekonomi för att skjuta till hela beloppet, utan
kom överens med övriga stiftare att bidra med 6 mkr, samt att vara behjälplig
med kontakter för att näringslivet skulle kunna bidra med resterande 6,5 mkr.

Koncernens verksamhet omfattas inte av anmälningsplikt eller tillståndsplikt
enligt miljöbalken.

FRAMTIDA UTVECKLING
Det finns en betydande efterfrågan på Handelskammarens engagemang i
både näringspolitiska och kommersiella frågor. För att kunna ta det ansvar
som vi förväntas ta behöver Handelskammaren växa de kommande åren.
Denna tillväxt skall finansieras med från rörelsen genererade vinstmedel.

INVESTERINGAR
KONCERNEN
Koncernens investeringar i inventarier har uppgått till 214 tkr (607 tkr), varav
moderföreningen 0 (0) tkr.

FINANSIELLA PLACERINGAR

RESULTAT OCH STÄLLNING

Av styrelsen framtagen placeringspolicy ska placeringar göras i svenska
aktieplaceringar, globala aktieplaceringar, räntebärande placeringar samt
alternativa investeringar. Koncernen äger vid tidpunkten för bokslutet
finansiella placeringar till ett marknadsvärde om 57,0 mkr (45,8 mkr), bokfört värde uppgick till 51,7 mkr (45,8 mkr). Under året har avyttringar gjorts
med ett resultat om 0,9 mkr (1,2 mkr) samt en återförd nedskrivning om
0,4 mkr (föregående år en nedskrivning om -0,4 mkr). Styrelsen utvärderar
regelbundet gjorda placeringar. Utav moderföreningens placeringar utgör
ca 56 % (63 %) placeringar i räntebärande fonder inklusive alternativa placeringslösningar med räntebärande karaktär. Resterande innehav avser främst
aktiefonder, där viktningen är ca 61 % (49 %) svenska aktiefonder och ca 39 %
(51 %) utländska aktiefonder.

Resultatet av koncernens och moderföreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
MODERFÖRENINGEN
Till årsmötets förfogande står
följande vinstmedel (kr)
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överförs

39 405 382
-1 424 527
37 980 855

37 980 855
37 980 855
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KONCERNRESULTATRÄKNING
KONCERNRESULTATRÄKNING

NOT

2019

2018

3
4
5

90 153
8 470

80 996
11 563

Summa intäkter m m 		

98 623

92 559

6, 7
8
9
10

-34 882
-62 321
-1 494
-30

-37 879
-58 053
-2 002
-6 000

Summa rörelsens kostnader 		

-98 727

-103 934

Rörelseresultat 		

-104

-11 375

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
11
Nedskrivningar av kortfristiga placeringar		
Räntekostnader och liknande resultatposter 		
Summa resultat från finansiella investeringar 		

1 681
365
-1
2 045

1 814
-365
-3
1 446

Resultat efter finansiella poster 		

1 941

-9 929

Skatt på årets resultat

12, 13

-833

348

ÅRETS RESULTAT 		

1 108

-9 581

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
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KONCERNBALANSRÄKNING
KONCERNBALANSRÄKNING
NOT
2019-12-31
2018-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
			
Immateriella anläggningstillgångar			
Koncessioner, patent, licenser,
varumärken samt liknande rättigheter
14
			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier
9
4 277
5 597
			
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjutna skattefordringar
15
348
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
4 277
5 945
			
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		
11 496
11 064
Aktuella skattefordringar		
1 627
1 756
Övriga kortfristiga fordringar		
1 666
2 037
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
16
1 760
2 183
		
16 549
17 040
			
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar
17
51 681
45 849
			
Kassa och Bank		
17 181
22 387
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		

85 411

85 276

SUMMA TILLGÅNGAR		
89 688
91 221
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KONCERNBALANSRÄKNING
KONCERNBALANSRÄKNING
NOT
2019-12-31
2018-12-31
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
			
EGET KAPITAL			
Tillskjutet kapital		
607
607
Annat eget kapital inklusive årets resultat		
48 997
47 889
SUMMA EGET KAPITAL		
49 604
48 496
			
AVSÄTTNINGAR				
Uppskjuten skatteskuld
18
300
LÅNGFRISTIGA SKULDER
19			
Övriga långfristiga skulder		
2 400
4 800
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		
2 400
4 800
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörskulder		
3 432
Övriga kortfristiga skulder		
6 819
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
20
27 133
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		
37 384
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		

89 688

6 165
5 355
26 405
37 925
91 221

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
TILLSKJUTET
ANNAT EGET KAPITAL
SUMMA EGET
KAPITAL
INKL. ÅRETS RESULTAT
KAPITAL		
		
Ingående balans 2018
607
57 470
58 077		
Årets resultat
-9 581
-9 581
Eget kapital 2018-12-31
607
47 889
48 496
				
Årets resultat
1 108
1 108
Eget kapital 2019-12-31
607
48 997
49 604
29
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
NOT
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat		

2019

2018

-104

-11 375

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Resultat vid utrangering/försäljning av inventarier		
30
Avskrivningar		
1 494
2 002
Övriga rörelsekostnader
6 000
		
1 420
-3 373
Ränteintäkter mm 		
Räntekostnader mm 		
Betald/Erhållen skatt 		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 		

815
-1
-56
2 178

641
-3
-803
-3 538

Ökning(-) minskning (+) kundfordringar		
Ökning(-) minskning(+) övriga kortfristiga fordringar 		
Ökning(+) minskning(-) övriga kortfristiga rörelseskulder		
Kassaflöde från den löpande verksamheten 		

-432
794
-540
2 000

-497
263
5 123
1 351

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 		
Sålda materiella anläggningstillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten 		

-214
9
-205

-607
-607

Finansieringsverksamheten
Investeringar och avyttringar i kortfristiga finansiella placeringar, netto 		
Utbetalt tillskott till Universeum		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 		

-4 601
-2 400
-7 001

6 814
6 814

Förändring av likvida medel 		
Likvida medel vid årets början 		

-5 206
22 387

7 558
14 829

17 181

22 387

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

21
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MODERFÖRENINGENS RESULTATRÄKNING
MODERFÖRENINGENS RESULTATRÄKNING

NOT

2019

2018

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
4, 22
Summa intäkter m m 		

1 011
1 011

976
976

Rörelsens kostnader
22
Övriga externa kostnader
6
Personalkostnader
8
Övriga rörelsekostnader
10
Summa rörelsens kostnader 		

-706
-3 534
-4 240

-717
-3 546
-6 000
-10 263

RÖRELSERESULTAT 		

-3 229

-9 287

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
11
Nedskrivningar av kortfristiga placeringar		
Räntekostnader och liknande resultatposter
23
Summa resultat från finansiella investeringar

1 669
365
-230
1 804

1 797
-365
-153
1 279

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 		

-1 425

-8 008

ÅRETS RESULTAT		

-1 425

-8 008
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MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING
MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

NOT

2019-12-31

2018-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag
24
Andelar i övriga bolag
25
		

4 159
4 159

4 159
4 159

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 		

4 159

4 159

147
6
33
186

286
80
366

51 681

45 849

Kassa och bank 		

2 193

9 058

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 		

54 060

55 273

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar 		
Övriga kortfristiga fordringar 		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
16
		
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

3, 17

SUMMA TILLGÅNGAR 		
58 219
59 432
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MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING
MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER

NOT

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL
Bundet kapital, fondkapital
Kapitalkonto		107
107
						
Fria reserver				
Fria reserver		
39 405
47 413
Årets förlust		
-1 425
-8 008
Summa fritt eget kapital		
37 980
39 405		
SUMMA EGET KAPITAL		

38 087

39 512

LÅNGFRISTIGA SKULDER
19		
Övriga långfristiga skulder		
2 400

4 800

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		

4 800

2 400

KORTFRISTIGA SKULDER				
Leverantörsskulder		38
20
Övriga kortfristiga skulder		
1 285
1 287
Skulder till koncernföretag
22
16 207
13 465
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
20
202
348
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		

17 732

15 120

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

58 219

59 432

35
33

MODERFÖRENINGENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
FONDKAPITAL

FRITT EGET KAPITAL

SUMMA EGET KAPITAL

Ingående balans 2018
Årets resultat

107
-

47 413
-8 008

47 520
-8 008

Eget kapital 2018-12-31
Årets resultat

107
-

39 405
-1 425

39 512
-1 425

EGET KAPITAL 2019-12-31

107

37 980

38 087
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERFÖRENINGEN
KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERFÖRENINGEN
NOT
2019
2018
				
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat		
-3 229
-9 287
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.				
Övriga rörelsekostnader		
6 000
		
-3 229
-3 287
		
				
Ränteintäkter och räntekostnader mm		
573
471
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		
-2 656
-2 816
				
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar 		
180
-24
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder		
2 612
-183
		
2 792
-207
				
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
136
-3 023
				
Investeringsverksamheten				
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
0
0
				
Finansieringsverksamheten				
Investeringar och avyttringar i kortfristiga finansiella placeringar, netto		
-4 601
6 814
Utbetalt tillskott till Universeum		
-2 400
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
-7 001
6 814
				
Förändring av likvida medel		
-6 865
3 791
				
Likvida medel vid årets början		
9 058
5 267
Likvida medel vid årets slut		
2 193
9 058
Summa disponibla likvida medel
21
2 193
9 058
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NOTER, GEMENSAMMA FÖR
MODERFÖRENING OCH
KONCERN

NOT 1
REDOVISNINGSPRINCIPER

Föreningens årsredovisning har upprättats
enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i
jämförelse med föregående år.
Koncernredovisning
Moderföreningen upprättar koncernredovisning. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande
inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls.
Identifierbara tillgångar och skulder värderas
inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade
nettotillgångarna värderas till verkligt värde.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de
förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid
förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset och värderas
initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det
är sannolikt att avdraget kan avräknas mot
överskott vid framtida beskattning.

Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk
valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast
när det finns en legal rätt till kvittning.

Intäkter
Försäljning redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser vid försäljning i utländsk
valuta. Intäkter som intjänats intäktsredovisas
enligt följande:
Medlemsavgifter: i den period som avgiften
avser
Serviceintäkter: i den period som avgiften avser
Dokumentavgifter: i den period som avgiften
avser
Övriga intäkter: i den period som intäkten avser

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten
skatt, redovisas i resultaträkningen om inte
skatten är hänförlig till en händelse eller
transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas
direkt mot eget kapital, redovisas mot eget
kapital.
Moderföreningens verksamhet är inte
skattepliktig.
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Immateriella tillgångar
Förvärvade programvaror av standardkaraktär
kostnadsförs.
Förvärvade varumärken redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Varumärken skrivs av systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används och avskrivningstiden är 5 år.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt
kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del
av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar
som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den
del tillgångens prestanda ökar i förhållande till
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll
redovisas som kostnader.

operationella. Leasingavgiften redovisas som
en kostnad linjärt över leasingperioden.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust
vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig
rörelsekostnad.

Koncernens finansiella leasingavtal redovisas
inte som tillgång respektive skuld i balansräkningen då detta inte skulle få en materiell
påverkan på koncernens resultaträkning eller
balansräkning.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall
tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för de materiella tillgångarna.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier 5-7 år
Datorer 3 år
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs
värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än
goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje
balansdag en prövning av om återföring bör
göras.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller

ringar och övriga fordringar, leverantörsskulder
och låneskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från
instrumentet har löpt ut eller överförts och
bolaget har överfört i stort sett alla risker och
förmåner som är förknippade med äganderätten.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar:
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön,
sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och bonus. Kortfristiga ersättningar
redovisas som en kostnad och en skuld då det
finns en legal eller informell förpliktelse att
betala ut en ersättning.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen
när förpliktelserna har reglerats eller på annat
sätt upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag mer
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar
tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar. Fordringar som är räntefria eller som
löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader
redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i
resultaträkningen.

Ersättningar efter avslutad anställning:
Planer för ersättning till personal klassificeras
som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Företaget har endast avgiftsbestämda
planer vilket innebär att företaget betalar fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
försäkringsföretag, och har inte längre någon
förpliktelse till den anställde när avgifterna är
betalda. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende
av de avgifter företaget har betalat och den
kapitalavkastning som avgifterna ger. Pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda vilket
innebär att avgifterna kostnadsförs.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade
beloppet från det belopp som ska återbetalas
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten

Finansiella instrument
Koncernen tillämpar kapitel 11, värdering till
anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundford39
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det redovisade beloppet och det belopp som
ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld
kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt
föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av
tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det
finns någon indikation på nedskrivningsbehov
i någon utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången
bedöms vara bestående.
Värdepapper
De värdepapper som är avsedda för långsiktigt
innehav redovisas till anskaffningsvärde och
nedskrivningar görs om bestående värdenedgång konstateras. Bolagets kortfristiga innehav,
som främst består av fondandelar, redovisas till
det lägre av anskaffningsvärde och marknadsvärde (noterad köpkurs vid börsens stängning)
på balansdagen. Vid värderingen tillämpas
denna princip på portföljen som helhet, vilket
innebär att orealiserade förluster avräknas mot
orealiserade vinster. I de fall marknadsvärdet
åter stigit återförs tidigare gjorda nedskrivningar.
Alla transaktioner med värdepapper redovisas
på affärsdagen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Moderföreningens redovisnings- och
värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföreningen som i
koncernen, förutom i de fall som anges
nedan.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för
aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från
dotterföretag redovisas som intäkt.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver
(med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i
förhållande till balansomslutningen.

NOT 4
INTÄKTERNAS FÖRDELNING

lande till eget kapital och obeskattade
reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld).

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Koncernen
Medlemsavgifter
Serviceintäkter
Dokumentavgifter
Nätverksintäkter
Övriga intäkter
Summa

NOT 2
UPPSKATTNINGAR OCH
BEDÖMNINGAR
Inga bedömningar eller uppskattningar
har gjorts som har betydande effekt på de
redovisade beloppen i den finansiella rapporten eller skulle innebära en betydande
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.

2019

2018

1 011
20 269
17 381
25 415
26 077
90 153

976
18 045
16 498
24 416
21 061
80 996

Moderföreningen		
Medlemsavgifter
1 011
976
Summa
1 011
976

NOT 3
FINANSIELLA RISKER
NOT 5
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER, KONCERNEN

Koncernen utsätts genom sin verksamhet
för olika finansiella risker främst effekterna
av förändringarna på de finansiella marknaderna samt de affärsrisker som verksamheten är förknippad med. Affärsriskerna för
verksamheten är begränsade. För att minimera de riskerna som oförutsägbarheten
på de finansiella marknaderna medför har
ett placeringsreglemente tagits fram samt
så utvärderar styrelsen regelbundet gjorda
placeringar.

I de övriga rörelseintäkterna ingår bland annat bidrag från Skolverket med
2 416 tkr (5 941 tkr) och bidrag från VGR och Region Halland med 3 526 tkr
(3 524 tkr).
Bidraget från VGR har delfinansierat projektet Move to Gothenburg vars
syfte varit att utveckla Göteborg och Västra Götaland till en ännu attraktivare region för internationell kompetens. Bidraget från Region Halland
har delfinansierat projektet Exportprogrammet i Halland samt Regionalt
Exportcenter vars syfte varit att fler företag i regionen ska växa genom
internationell handel och ökad export. Bidraget från Skolverket har finansierat projekten Gymnasielärling och VUX som utvecklar regionala stödfunktioner för samverkan mellan gymnasieskola samt vuxenutbildning och
arbetsliv, med syfte att höja kvaliteten på yrkesutbildning.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhål40
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NOT 6
ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
2019
2018
Koncernen		
PwC		
Revisionsuppdraget (inklusive viss ej avlyftningsbar moms)
100
100
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
15
12
Skatterådgivning
37
37
Övriga tjänster
12
Summa
152
161
Moderföreningen (inkl moms)		
PwC		
Revisionsuppdraget
25
25
Skatterådgivning
12
12
Summa
37
37

NOT 7
OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
Koncernen
2019
2018
		
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal:		
		
Förfaller till betalning inom ett år
4 440
4 368
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år
14 384
13 719
Förfaller till betalning senare än fem år
3 539
6 600
22 363
24 687
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
6 636
6 441
		
Den operationella leasingen består i allt väsentligt av hyrda lokaler, där avtalet för huvudkontoret i Göteborg sträcker sig till 2026-01-31. Uppgifterna i denna not inkluderar även
finansiella leasingavtal, vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, avser
avtalen IT-utrustning och bilar som sträcker sig till max tre år. 		
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NOT 8
MEDELANTAL ANSTÄLLDA,
LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR
OCH SOCIALA AVGIFTER

2019
2018
2019
2018
Medelantalet anställda, med fördelning på
Moderföreningen		
kvinnor och män har uppgått till:		
Löner och ersättningar har uppgått till		
		
Verkställande direktören
1 944
1 921
Koncernen		
Totala löner och ersättningar
1 944
1 921
Kvinnor
54
51
		
Män
32
32
Sociala avgifter enligt lag och avtal
788
782
Totalt för koncernen
86
83
Pensionskostnader (varav för verkställande direktören
633 tkr (617 tkr))
633
617
Moderföreningen		
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
Män
1
1
pensionskostnader för moderföreningen
3 365
3 320
Totalt för moderföreningen
1
1
		
		
Koncernen		
Koncernen		
Löner och ersättningar har uppgått till		
I totala löner och ersättningar ingår:		
Verkställande direktören
1 944
1 921
- Rörlig provisionsersättning till personal
804
686
Övriga anställda
39 076
35 695
- Statligt stöd i form av anställningsbidrag
14
Totala löner och ersättningar
41 020
37 616
		
		
Arvode eller ersättningar har ej utgått till styrelsens ledamöter.		
Sociala avgifter enligt lag och avtal
14 644
13 651
Pensionskostnader (varav för verkställande direktören
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare, koncernen
633 tkr (617 tkr ))
4 544
4 647
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
2019
2018
pensionskostnader för koncernen
60 208
55 914
Antal på
Varav
Antal på Varav
balansdagen
män
balansdagen
män
Styrelseledamöter
Verkställande direktör och
andra ledande befattningshavare
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20

60 %

18

56 %

9

56 %

9

67 %

NOT 9
INVENTARIER

NOT 11
ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019-12-31
2018-12-31
Koncernen		
2019
2018
Koncernen		
Ingående anskaffningsvärden
12 334
11 727
Utdelningar
803
624
Årets förändringar		
Ränteintäkter
12
17
-Inköp
214
607
Realisationsresultat vid försäljningar
866
1 173
-Försäljningar och utrangeringar
-68
Summa
1 681
1 814
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
12 480
12 334
		
		
Moderföreningen		
Ingående avskrivningar
-6 737
-4 735
Utdelningar
803
624
Årets förändringar		
Realisationsresultat vid försäljningar
866
1 173
-Försäljningar och utrangeringar
28
Summa
1 669
1 797
-Avskrivningar
-1 494
-2 002
Utgående ackumulerade avskrivningar
-8 203
-6 737
		
Utgående restvärde enligt plan
4 277
5 597

NOT 10
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Moderföreningen och koncernen
Västsvenska Handelskammaren är grundare till Universeum och under 2018 togs
beslut att lämna ett tillskott till Universeum om 6 mkr vilka redovisas som övriga
rörelsekostnader 2018.
Tillskottet, som ska betalas ut under en 5-årsperiod, skall användas för att bygga en
ny del avseende bland annat artificiell intelligens.
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NOT 12
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

NOT 14
KONCESSIONER, PATENT, LICENSER,
VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER

2019
2018
Koncernen		
Koncernen
		
2019-12-31		2018-12-31
Aktuell skatt för året
-185
		
Förändring uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag
-348
348
Ingående anskaffningsvärden
589		
589
Förändring av uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver
-300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
589		
589
Summa
-833
348
		
Ingående avskrivningar
-589		
-589

NOT 13
ÅRETS SKATT
Koncernen
2019

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Koncernen
2018

-589		
0		

-589
0

Skillnad mellan koncernens skattekostnad och
NOT 15
skattekostnad baserad på gällande skattesats		
UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR
		
Redovisat resultat före skatt
1 941
-9 929
2019-12-31
2018-12-31
-Avgår resultat redovisat i Moderföreningen,
Koncernen		
på vilket inkomstskatt ej utgår
1 425
8 008
		
3 366
-1 921
Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag
348
Skatt enligt gällande skattesats
-720
423
0
348
		
Skatteffekt av ej avdragsgilla kostnader mm		
- Representation
-79
-34
- Övriga poster
-34
-31
- Effekt av ändrad skattesats
-10
Summa
-833
348

Skattesats
Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncernen.
Skattesatsen är 21,4% (22%).
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NOT 16
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 19
LÅNGFRISTIGA SKULDER

Moderföreningen och koncernen
2019-12-31
2018-12-31
Koncernen		
Ingen del av de långfristiga skulderna förfaller till betalning senare än fem år efter
		
balansdagen.
Förutbetalda hyror
1 067
1 030
Övriga poster
693
1 153
NOT 20
Summa
1 760
2 183
UPPLUPNA KOSTNADER OCH
		
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Moderföreningen		
		
2019-12-31
2018-12-31
Övriga poster
33
80
Koncernen		
Summa
33
80
Upplupna semesterlöner och övriga upplupna löner
2 119
2 065
Upplupna sociala avgifter
3 763
3 832
NOT 17
Förutbetalda projektintäkter
18 509
18 120
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Övriga poster
2 742
2 388
2019-12-31
2018-12-31
Summa
27 133
26 405
Koncernen		
		
Moderföreningen		
Bokfört värde
51 681
45 849
		
Börsvärde
57 049
45 849
Upplupna sociala avgifter
192
348
		
Övriga poster
10
Moderföreningen		
Summa
202
348
		
Bokfört värde
51 681
45 849
Börsvärde
57 049
45 849

NOT 21
LIKVIDA MEDEL

Koncernen
Moderföreningen
2019-12-31 2018-12-31
2019-12-31
2018-12-31
			
		
2019-12-31
2018-12-31
Banktillgodohavanden
17 180
22 386
2 193
9 058
Koncernen		
		
Kassamedel
1
1
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
300
Likvida medel i
300
0
kassaflödesanalysen
17 181
22 387
2 193
9 058

NOT 18
UPPSKJUTEN SKATTESKULD
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NOT 22
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
19-12-31
18-12-31
Skulder avseende närstående
Västsvenska Handelskammaren Service AB (tkr)
16 207
13 465
Summa
16 207
13 465
Se not 23 Räntekostnader och liknande resultatposter
i moderföreningen avseende räntekostnader på ovan skuld.		
		
Övrigt		
I separata noter finns upplysningar om
- löner mm till styrelse och VD, not 8.
- andelar i koncernföretag, not 24.
Några inköp eller någon försäljning mellan koncernföretag har inte
skett under räkenskapsåret.

NOT 23
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE
RESULTATPOSTER
2019
2018
Moderföreningen		
		
Räntekostnader till dotterbolag
-230
-153
-230
-153

NOT 24
ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
Moderföreningen
Kapitalandel %
Rösträttsandel %
Antal aktier
Redovisat värde
Redovisat värde
				
19-12-31
18-12-31
Västsvenska Handelskammaren
Service AB (556063-6796)
100
100
5 000
4 159		
4 159
Summa				
4 159 		
4 159
Säte: Göteborg				
Under 2018 lämnade Föreningen Västsvenska Handelskammaren ett ovillkorat aktieägartillskott till Västsvenska Handelskammaren Service AB med 4 mkr.
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NOT 25
ANDELAR I ÖVRIGA BOLAG
Moderföreningen
Kapitalandel %
Rösträttsandel %
Antal andelar
Bokfört värde
Sveriges Rese- och Turistråd
Intressenter AB (556452-7157)
0,13
0,00
100
0
Summa				 0

NOT 26
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Moderföreningen		
		
Till årsmötets förfogande står		
följande vinstmedel (kr)		
		
Balanserade vinstmedel
39 405 382
Årets resultat
-1 424 527
37 980 855
		
Styrelsen och verkställande direktören		
föreslår att vinstmedlen disponeras så		
att i ny räkning överförs
37 980 855
37 980 855
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TILLSAMMANS GÖR VI VÄSTSVERIGE STARKARE

