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Dagordning  
 

SalemFöretagarnas Digitala Årsmöte 2021-03-23 
 
 

1. Årsmötets öppnande 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 

4. Fastställande av årsmötets röstlängd 
 

5. Fastställande av att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 

6. Fastställande av föredragningslista 
 

7. Godkännande av årsberättelsen, samt budget för 2020. 
 

8. Föredragning av revisionsberättelse 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 

10. Val av ordförande för ett år 
 

11. Val av övrig styrelse för två år 
 

12. Val av suppleanter för ett år 
 

13. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år 
 

14. Val av valberedning för ett år, av vilka en ska vara sammankallande. 
 

15. Beslut om medlemsavgift för året. 
 

16. Övriga frågor 
 

17. Årsmötets avslutning 
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Verksamhetsberättelse 

 
Föreningens årsmöte ägde rum den 17 mars 2020 i Rönninge Delis lokaler. Efter 
årsmötesförhandlingarna intogs middag på Delin. Förutom årsmötet har vi för 
verksamhetsåret 2020 haft 11 protokollförda fysiska och digitala styrelsemöten.  
 

• Medlemmar Vid årsskiftet hade föreningen ca 100 betalande medlemmar. Under 
2020 har antalet betalande medlemmar minskat.  

 

• Näringslivskommittén SalemFöretagarna har haft två̊ representanter i Kommunens 
Näringslivskommitté́: Carina Kandell och Marlene Ackland. Övriga delar av styrelsen 
har deltagit i något av näringslivskommittens möten. Aktuella frågor har under året 
varit Näringslivsdagen, Årets företagare, Feriepraktikplatser, Rapporter från Svenskt 
Näringsliv, Tillsynsutövning. Kommittén har haft 4 möten under året 

 

• Lunchmöten I början av året hölls lunchmöten med kommunens näringslivsansvarige 
och representanter för Företagarna Botkyrka Salem, men dessa togs bort i samband 
med att pandemin bredde ut sig. Ny näringslivsansvarig har utsett av kommunen så 
den nya strukturen för möten har inte utkristalliserats.  

 

• Stipendium Under året har vi inte delat ut något stipendium till gymnasiet då 
samarbetet med skolan inte har fungerat på önskat sätt. Styrelsen har beslutat att i 
projektform arbeta fram statut på nytt stipendium för elever i 8:an och 9:an. Syftet är 
detsamma som tidigare att visa företagande som ett alternativ till försörjning, och 
stimulera eventuellt entreprenörskap och goda idèer.   

 

• Årets Företagare. För året 2020 har SalemFöretagarnas jury rekommenderat 
Företagarna Botkyrka Salem att utse Hans Olsson, Hotek AB till Årets Företagare i 
Salems kommun. Utmärkelsen delades ut i samband med en särskild lunch som 
kommunen bjöd in till.   

 

• Salemsdagen Inställt.  



SalemFöretagarna 
En sammanslutning av företagare i Salems Kommun  

 
 

 

• Socialt stipendium. Årets sociala stipendium har inte delats ut i år då bland annat 
inga nomineringar inkommit.  

 
• Utredning avseende infartsskylten i anslutning till Salem från motorvägen. Under 

året har föreningen tagit över ansvaret för skylten då det visade sig att föreningen 
stod på bygglovet. Styrelsen har utarbetat en modell för finansiering som bygger på 
självkostnadspris, plus en underhålls och avvecklingspost. Tanken är att den ska bli 
ekonomiskt självbärande. En skyltgrupp kommer att tillsättas.  

 

• Kommunens frukostmöten. Kommunen har beslutat att lägga ner frukostmötena och 
istället försöka anordna en näringslivsdag. I ljuset av pandemin ställdes den in och 
planeringen som gjorts har lagts i sparlåda.  

 

 

SalemFöretagarna har under 2020 arrangerat följande medlemsaktiviteter. 

• Prova på golf den 17 juni och den 23 september. 
 

• Den 4 oktober provade vi på lerduveskytte, vid Södertälje Nykvarns jaktskytteklubb.  
 

• Höstfesten fick ställas in. 
 

• Vi har fram till oktober haft AW kvällar på Rönninge Deli, där vi följt FHM´s 
rekommendationer. 
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SalemFöretagarna har under året drivit olika frågor gentemot Salems 
Kommun och övriga intressenter.  

• Tillståndshantering. Fortlöpande ärende, vi har haft möten med Salems kommuns 
chef som hanterar tillstånd och en samsyn håller på att arbetas fram. 

 
• Feriepraktik, betald från kommunen där vi företagare står som handledare.  

 
• Information och kommunikation kring bygget vid Rönninge Torg. Fortlöpande ärende.  

 
• Vad händer med Salem C. Möte med L. Kalderen samt Paliro, Fastighetsförvaltare.  

 
• Vid varje kontakt med politiker och andra kommuntjänstemän försöker vi påverka att 

det skall finnas ett företagartänk.  
 

• Uppvaktningar har inte gjorts på grund av pandemin.  
 

• En rad olika aktivitet/brev och påverkansarbete kring företagarna i Salems situation i 
samband med pandemin. Brev om uppmaning att se över hyresnivåerna/stöd har 
skickats ut. Vi har löpande uppdaterat hemsidan och facebook. Under våren startade 
föreningen upp en “kampanjsida” där den senaste informationen lades ut från 
myndigheterna som rörde stödet till företagare. Det var även en kanal för att 
underlätta för företagen att erbjuda sina tjänster till kunderna.  
 

• En försändelse till Postnord har skickats med önskemål om postservice i Rönninge C 
 

• Projektgrupp för näringslivsdagen: Föreningen, kommunens tjänstemän och politiker 
arbetade hårt för att få till en näringslivsdag. Programmet var i stort sett 
detaljplanerat och klart. Men det beslutades om att ställa in den precis i samband 
med att anmälningstiden löpte ut med anledning av pandemin. Arbetet kommer att 
återupptas framöver.  

 





SalemFöretagarna
BOKSLUT 2020

BALANSRÄKNING 2020 2019

Tillgångar

Övriga Fordringar Not 1 4358 10615
Kassa och Bank Not 2 55172 62060

Summa tillgångar 59530 72675

Eget kapital och skulder

Eget kapital -65315 -62235
Årets resultat 7585 -3080

Summa Eget kapital -57730 -65315

Levarantörsskulder 0 -7360
Övriga skulder Not 3 -1800 0

Summa Skulder -1800 -7360

Summa Eget Kapital och Skulder -59530 -72672

RESULTATRÄKNING 2020 2019

Intäkter

Medlemsintäkter Not 4 19600 32800
Övriga intäkter Not 5 3000 45570
Ränteintäkter 0 0

Summa Intäkter 22600 78370

Kostnader

Mötes och föreningskostnader Not 6 -19600 -65101
Administrativa kostnader Not 7 -9085 -7830
Övriga kostnader Not 8 -1500 -2359
Årets skatt 0 0

Summa kostnader -30185 -75290

ÅRETS RESULTAT -7585 3080



Noter
Not 1 Övriga fodringar 4 358

FS Data tre årigt avtal, inkl avskrivning 4357:- 4358

8715 - 4357 = 4358 8715

Not 2 Kassa och bank 55172

Kassa 1949
Bank löpande 36433,8
Bank spar 16789,02

Not 3 Övriga skulder 1800

Utlägg lerduveskytte 1800

Not 4 Medlemsavgift 32 800

400 kronor i medlemsavgift. 2020 var det 49 betalande medlemmar
Medlemmar som går med från och med augusti blir ej
debiterade för nästkommande år.

Vid obetald medlemsavgift tas medlemmen bort från hemsida
och matrikel, vid obetald medlemsfaktura året därefter.

Medlemsavgift 2020 400
Medlemsavgift 2021 400

Not 5 Övriga intäkter: 3000

Evenemang Lerduveskytte 3000

Not 6 Mötes och föreningskostnader 19600

Årsstämma 11100
Evenemang 7700
Uppvaktningar 800

Not 7 Administrativa kostnader 9085

IT-kostnader + avskrivning av 3 årigt avtal 8326
Bankkostnader 759

Not 8 Övriga kostnader 1500

Postbox Salem C 1500



Budget 2021

Intäkter

Medlemsavgifter 100*400 40000
Övriga intäkter 5000

Summa intäkter 41500

Kostnader

Årsstämma / medlemsmöten 15000
Evenemang 8000
Uppvaktningar 1500
SalemsDagen 1500
Administrativa kostnader inkl. IT 11000
Övrigt 4500

Summa kostnader 41500

I budgeten är inte höstfest medtagen

Nya medlemmar under 2020

Hair by Vodovnik
Rönninge Eltjänst
Helios El och Solkraft AB
Tembert Design
Nanobin AB

Avgående medlemmar under 2020

Ica Bergman
Ayrene massage och hälsa

Många obetalade medlemsbetalningar för år 2020. Dessa borttages om betalning ej görs 2021
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Verksamhetsplan 2021 
 

Under år 2020 så har möjligheten att arrangera fysiska möten, träffar och föredrag försvårats 
genom coronapandemin som drabbat vårt samhälle. Vår verksamhetsplan inför 2021 får läsas 
med reservation för hur samhällssituationen ser ut och hur den påverkar möjligheten till 
socialt umgänge under året. 

 

• Styrelsemöte varje månad med undantag för juli månad. 
 

• Deltagande i Näringslivskommittén – februari, maj, augusti och november. 
 

• Lunchmöte med kommunens näringslivsansvarige 
 

• Afterwork / Pubkväll första onsdagen varje månad med undantag för juli månad. 
 

• Deltagande i Salemdagen under augusti månad. 
 

• Evenemang som prova på golf och lerduveskytte – vår och höst. 
 

• 2 medlemsmöten (minimässa, mingel, föredrag) – höstaktivitet. 
 

• Höstfest under november månad 
 

• Fortsatt arbete med föreningens hemsida – löpande. 
 

• Fortsätta arbetet och skötseln av infartsskylten – våren 2021. 
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