Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 24 mars 2021
som digital stämma med presidiet på plats i lokal centralt i Malmö
I stämmoförhandlingarna deltog 87 medlemmar.
§1

Föreningsstämmans öppnade
Kristina Jarring Lilja, ordförande i StyrelseAkademien Skåne,
välkomnade och öppnade årsstämman.

§2

Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Stämman beslöt välja Paul Folkesson som ordförande och
Ingrid Jönsson som sekreterare.
Stämman noterade stämmoordförandes genomgång av
ordning för stämman med anledning av digitalt genomförande.

§3

Val av två justerare vid stämman
Stämman beslöt välja Sofie von Homeyer och Anders Österberg
till justerare att jämte ordförande justera föreningsstämmans
protokoll.

§4

Upprättande av röstlängd
Stämman beslöt att som röstlängd godkänna förteckningen av
till stämman registrerade uppgående till 87 medlemmar. De
enligt förteckning noterade stämmodeltagarna stämdes av mot
listan över betald aktuell medlemsavgift, och därmed rösträtt
vid stämman.

§5

Fastställande av föredragningslista
Stämman beslöt justera samt därefter fastställa dagordningen,
varvid punkterna ”Behandling av inlämnade motioner” drogs
in då sådana inte förelåg. Paragrafernas numrering i
protokollet justerades i enlighet med detta beslut.

§6

Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
Stämman noterade stämmoordförandes information att
stämman utlysts redan 12 januari som ”save the date” via
medlemsmail och på hemsidan samt 13 januari via nyhetsbrev
till medlemmarna. Vidare den 10 februari via medlemsmail,
samt att kallelse till föreningsstämma med årsredovisning,
revisionsberättelse, förslag till föredragningslista samt
valberedningens förslag, dels skickats ut till medlemmarna via
länk i mail den 9 mars samt varit publik på föreningens
hemsida från samma dag. Detta i enlighet med stadgarna,
varefter stämman beslöt densamma vara stadgeenligt utlyst.
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§7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Föreningens ordförande Kristina Jarring Lilja informerade om
verksamhetsåret 2020 och årsredovisningen varvid noterades:
§
§
§
§
§

§
§

§

§
§

Under 2020 har verksamhetsledaransvaret delats av
Kristina Jarring Lilja och Helle Ahlenius Pallesen.
StyrelseAkademiens vision är ”En extern
styrelseledamot i alla svenska bolag”.
Under 2020 förmedlades via SA Skåne 5(4) styrelseuppdrag i Skåne och 34 uppdrag förmedlades nationellt.
StyrelseAkademien Skåne tappade under året 45
medlemmar (-5%), och har idag 785 medlemmar (830),
varav 37% kvinnor och 63% män.
En medlemsenkät har genomförts under året och 22%
av medlemmarna svarade på denna. NPS, Net Promotor
Scoring, visar på att antalet nöjda medlemmar var 30,7
(31,9). Den utvisar också att antalet styrelseuppdrag
bland medlemmarna har ökat. Kunskap och Nätverk är
viktigast för medlemmarna.
Verksamhetens fokus har varit att inte ställa in utan att
ställa om. En stor variation av utbildningar har
framgångsrikt genomförts, samtliga digitalt.
Under året har 13 digitala event genomförts. Bl.a.
genomfördes Stora Styrelsedagen med 120 deltagare i
oktober där Martin Svalstedt nominerades av
StyrelseAkademien Skåne till Guldklubban för sitt
ordförandeskap i Ballingslöv AB.
Ägarledardagen 2020 har genomförts med stor
framgång. Eventet riktade sig mot ägare av bolag med
omsättning överstigande 25 Mkr och som vill utveckla
sitt bolag gnom professionellt styrelsearbete. Ett event
som kommer att följas av fler.
StyrelseAkademien har fortsatt jobba med frågan om
beskattning av styrelsearvoden. Lagändring krävs vilket
blir huvudfokus att jobba med 2021.
Verksamhetens intäkter har under 2020 uppgått till
3.378.571 kr (4.461.629 kr), som främst utgörs av
medlemsavgifter och utbildningar. Värt att notera är att
intäkter från utbildningar uppgår till 1.688.703 kr
(2.802.230 kr). Kostnaderna uppgick till 3.109.703 kr
(3.482.168 kr), vilket ger ett positivt
verksamhetsresultat på 268.868 kr (979.461 kr). Efter
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periodisering och skatt uppgår Årets resultat till
268.868 kr (845.078 kr).
Stämman noterade föredragningen av den från hemsidan
nedladdningsbara, årsredovisningen med resultat- och
balansräkning för 2020.
Stämman noterade vidare revisionsberättelsen föredragen av
auktoriserade revisorn Maria Ekelund.
§8

Fastställande av årsredovisning samt disposition av
resultat
Stämman beslöt fastställa årsredovisningen samt styrelsens
förslag till resultat- och balansräkningar, i enlighet med
revisorernas tillstyrkanden.
Stämman beslöt vidare att fastställa enligt styrelsens förslag
till disposition, att årets vinst 268 868 kr (845 078 kr)
balanseras i ny räkning, enligt revisorernas tillstyrkanden.

§9

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och
verksamhetsledare
Stämman beslöt enligt revisorernas tillstyrkan att bevilja
ansvarsfrihet för styrelse och de två verksamhetsansvariga.
Stämman noterade att styrelsens ledamöter och
verksamhetsansvariga inte deltog i beslutet.

§ 10

Framläggande av handlingsplan och budget 2021
Stämman noterade av verksamhetschef Lisa Schuman
föredragen handlingsplan och budget.
§
§
§

§

§
§

Fokus 2021 är medlemsnytta samt ägare.
StyrelseAkademien Skåne har i januari 2021 fått en ny
verksamhetschef, Lisa Schuman.
Tre digitala utbildningar har genomförts under kvartal
1 och två till planeras innan hösten. Ytterligare några
utbildningar planeras till hösten och då förhoppningsvis vid fysiska tillfällen.
Den 8 april kommer ett webbinarium ”Styrelsedilemma” att genomföras. En träning i praktiskt
styrelsearbete där bland annat test av ett verkligt case
ingår.
4 maj blir det ”Styrelsens ansvar för företagskulturen”.
3 juni ”Hållbara affärer”.
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§
§
§

Ett antal digitala nätverksträffar på 45 minuter med
digitalt kaffe kommer att genomföras 25 mars, 30
mars samt 15 april. Och fler planeras.
Ett nytt initiativ 2021 är för medlemmar utan uppdrag
och som är certifierade efter kursen ”Rätt fokus”. Två
omgångar planeras före sommaren och 2 till hösten.
Ägarstyrd utveckling – för dig och ditt bolag, ett
exklusivt utvecklingsprogram för ägare till bolag som
omsätter lägst 10 mkr startar upp.

§ 11

Omvandling av Eget kapital till Ändamålsenliga medel
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag, efter information av
föreningens ordförande Kristina Jarring Lilja om förslaget till
förändringen.

§ 12

Fastställande av medlemsavgift
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag om oförändrad avgift
på 1600 Kr.

§ 13

Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningens ordförande Jeanette Andersson presenterade
förslag för styrelsens sammansättning för verksamhetsåret
2021.
Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att fastställa
antalet ledamöter till sex ordinarie ledamöter för
verksamhetsåret 2020.

§ 14

Val av styrelsens ordförande
Stämman beslöt enhälligt omvälja Kristina Jarring Lilja som
styrelsens ordförande för ett år till 2022, i enlighet med
valberedningens förslag.
Stämman noterade vidare att Kristina Jarring Lilja har ett år
kvar på sitt mandat som ledamot i styrelsen till 2022.

§ 15

Val av övriga styrelseledamöter
Stämman beslöt att omvälja Thomas Torounidis samt nyvälja
Sandra Jakob, båda för två år.
Stämman noterade därvid att ledamöterna Helle Ahlenius
Pallesen, Jakob Kulas och Mikael Jonson har ett år kvar på sina
respektive mandat fram till 2022.
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§ 16

Val av auktoriserad revisor samt revisorssuppleant
Stämman beslöt omvälja Maria Ekelund till ordinarie revisor
samt Jeanette Roosberg till suppleant, båda på ett år.

§ 17

Val av valberedning
Stämman beslöt att omvälja Monica Thomasson som ledamot
och sammankallande i valberedningen för ett år, samt omvälja
Jeanette Andersson och nyvälja Håkan Pålsson som ledamöter i
valberedningen, samtliga tre för ett år till 2022.
Stämman beslöt ävenså revidera och fastställa
valberedningsinstruktionen enligt presenterat förslag.

§ 18

Val av delegater till föreningsstämman i SA Sverige
Stämman beslöt att ordförande Kristina Jarring Lilja och
verksamhetschef Lisa Schuman representerar SA Skåne på
Föreningsstämman för SA Sverige.

§ 19

Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 20

Föreningsstämmans avslutande
Stämmans ordförande Paul Folkesson tackade för förtroendet
att leda föreningsstämman, på sin egen och mötessekreterare
Ingrid Jönssons vägnar.
Vidare tackade han föreningens ordförande Kristina Jarring
Lilja för i vanlig ordning tydlig redogörelse av såväl historia
som framtid för StyrelseAkademien Skåne.
Vidare samtliga i styrelsen och alla inblandade i det gångna
årets verksamhet med positivt resultat.
Deltagarna vid föreningsstämman uppmärksammades för
deras exemplariska digitala interaktion för ett bra
genomförande av föreningens årsstämma 2021.
Därefter avslutade stämmoordförande föreningsstämman och
överlämnade till föreningens ordförande Kristina Jarring Lilja
att avsluta dagen.

Ingrid Jönsson
Mötessekreterare

Paul Folkesson
Stämmoordförande

Sofie von Homeyer
Justerare

Anders Österberg
Justerare
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