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Ledarna inom Handeln

VB & EB 2019 LiH

Styrelsen 2019 vald i Västerås 2019-04-11

Verksamhetsberättelsen
bygger på löpande
kalenderår 2019-01-01 till
2019-12-31 .

Vid stämman i Västerås 2019-04-11 valdes en ny styrelse :

Ekonomiska berättelsen
redovisas separat (EB )
846001-2936 samt RR och
BR för kalenderåret .
Revisorernas utlåtande
redovisas i
Revisionsberättelsen
bifogas detta dokument .

Ordförande Johan Videkorp Helsingborg ,Vice Ordförande
Björn Andersson Malmö , Kassör Annie Tidholm Stockholm
Ledamöter : Jaana Lundgren Stockholm , Anna Sandvik
Kungsbacka , Lena Granqvist Arvika , Magnus Wepsälainen
Västerås och Elin Elvander Tottie Stockholm
Till supp led Pekka Heikkinen , Moallaim Mir och Katharina
Nordh
Till revisor valdes : Lisbeth Utterström Luleå och revisions
supp Jan Hedin
Till ny valberedning valdes Fredrik Smids Stockholm
( sammankallande) och till ledamöter valdes Josef Nielsen och
Rosie Karlsson .
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Under året har styrelsen förändrats då flera ledamöter valt att
avgå från styrelsen , både av personliga skäl samt byte av
förening
Pekka Heikkinen och Mollamin Mir har under året valts in
som ordinarie ledamöter.
Styrelsens sammanträden :

Medlemsutveckling
och Medlemsavgift
Under verksamhetsåret noteras
ett relativt stort medlemstapp .
Ingående 2019-01-01: 6096 och
utgående medlemsantal
2019-12-31: 5871 (-225)
Styrelsen har under året arbetat
med frågan tillsammans med
Ledarna och Marknadschef
Martin Fridolf . Vi kan konstatera
så här långt att trenden med
minskade ledningsgrupper och
minskning av fysiska butiker är en
stor anledning till tappet . Många
av våra medlemmar byter
bransch . Tillväxten i den fysiska
handeln nådde i februari 2019
sin nollpunkt .
Avsaknaden av ett avtal på
Handelns område med Svensk
Handel är även en käpphäst vi
dras med och en uppvaktning är
på sin plats inom kort .
Medlemsavgift :
Vid årsmötet vägdes
medlemsavgiften i förhållande till
den verksamhet vi planerat .
Stämman valde att gå på
styrelsens förslag att låta
medlemsavgiften vara
oförändrad 24:- . Tanken från
styrelsen är att minska balanserat
kapital under några år med ca
3-400 000 :- /år
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Styrelsen har haft 4 ordinarie sammanträden samt 2
protokollförda telefonmöten . Därtill kommer ett antal
utskottsmöten. HandelsTransporten , Projekt med Transport
& Logistik föreningen (redovisas separat i detta dokument )
Styrelsens närvaro :
Johan Videkorp.

5/6

Björn Andersson.

6/6

Annie Tidholm.

5/6

Jaana Lundgren.

5/6

Anna Sandvik.

6/6

Lena Granqvist.

5/6

Pekka Heikkinen 5/6
Moallaim Mir.

3/6

Styrelsens arbete :
Styrelsen har under året arbetat med löpande planering av
föreningens verksamhet och aktiviteter . Föreningen har ett
väl upparbetat nätverk med flera namnkunniga aktörer när
det gäller personlig utveckling och coachning .
(Medlemsaktiviteter)
Ett stort arbete har även gjorts när det gäller ” uppkommen
situation” förändring Ledarnas styrelse och VD .
Styrelsen har arbetat med genomlysning av föreningens
medlemstapp .
Styrelsen har varit representerad i rekryteringen av ny VD i
form av ”ersättningsutskottet” av ordförande Johan Videkorp .
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Medlemsaktiviteter
Under 2019 har ett stort antal aktiviteter genomförts . Vi har ett stort tryck på de aktiviteter vi har
runt om i landet . Flest aktiviteter har genomförts i Stockholm men även Göteborg och Umeå är
populära platser . Vi noterar även våra medlemmar som går Ledarnas utbildningar och seminarier .
De aktiviteter som är mest uppskattade är likt tidigare år aktiviteter som stärker ” egen utveckling ”
Antalet medlemmar ur föreningen som nyttjat dessa möjligheter är 209 . ( uppgift Ledarna Sälj 2019 )

Vi har genomfört följande utbildningar/seminarier :
• 22-23/1 ” Vinnande Ledarskap” med Michael Södermalm Stockholm
• 19-20/2 ” Vinnande Ledarskap” med Michael Södermalm Stockholm
• 5/3.

” God muntlig kommunikation” med Per Furumo Stockholm

• 2/4.

” Vinnande Ledarskap” med Michael Södermalm Stockholm

• 10-11/4 ” Stämma & Branschkonferens” Västerås
• 6/5.

”Vinnande Ledarskap” med Michael Södermalm Stockholm

• 11-12/9 ” Vinnande Ledarskap ” med Michael Södermalm Göteborg
• 19-20/9 ” HandelsTransporten ” med Christina Stielli Mariehamn
• 2/10.

” Icke verbal kommunikation med Gabriella Lockwall Malmö

• 8/10.

” God muntlig kommunikation” med Per Furumo Stockholm

• 21/11.

” Vinnande Ledarskap ” med Michael Södermalm Göteborg
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HandelsTransporten
För 5:e gången i ordningen arrangerades HandelsTransporten på havet till Mariehamn . Ett stort antal
Chefer inom Handel och Transport & Logistik träﬀas för nätverkande och seminarier . Deltagarna
genomförde tillsammans med Christina Stielli rollspel och växelvis tankeutbyte .

Projekt Ledarna inom Transport & Logistik
Ett projekt som föddes ur en tanke egentligen från 2006 var att bygga större livskraftigare föreningar
inom Ledarna .” Demokratiprojektet” med Ingalill Axelsson som primus motor hade en tanke på
kluster av närbesläktade föreningar som kunde dra nytta av varandra både ur medlemssynpunkt och
styrelsesynpunkt då det redan då det var svårt att få livskraftiga styrelser med föryngring och
representativitet. Projektet föll isär och gav vika för olika krafter inom olika föreningar . KTF som då
var ett eget förbund nappade dock och bildade en större förening med 2 andra föreningar inom
Ledarna . Så 2010 bildades just den här föreningen . Vi har sedan dess inte släppt grundtanken på att
fortsatt skapa ytterligare en större förening med samma grundide som 2006 . Tillsammans med
Ledarna inom Transport & Logistik har en projektgrupp träﬀats regelbundet för att mejsla fram ett
förslag till ” ny ” förening inom Ledarna . Projektet har pågått under 6 år fram och tillbaka men under
2019 så kom ett riktigt underlag genom en SWOT fram mellan föreningarna som tydligt visade
styrkan i en ny förening . Dock konstateras att Ledarna inom Transport & Logistik valde en väg vid
möte i december som för deras styrelse passade bäst. Projektet avslutades formellt vid möte i februari
2020.
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Ledarnas Förbundsråd (FR )
Ledarnas Förbundsråd att ett instiftat organ för att föra dialog med föreningarna mellan
kongresserna . FR är inget beslutsorgan men kan användas för att komma vidare och förbereda frågor
inför större beslut . Här finns utrymme för förbundsrevisorer och valberedning att plantera sina
funderingar kring föreningarnas verksamhet . På senare år har man vidgat FR och förlagt
Bransch(konferens) samtidigt för att få mer input i frågor som är aktuella för dagen . Under 2019 har
dessvärre frågor av mindre ” rolig” karaktär avhandlats med tänkte på medlemstapp och VD samt
styrelsens gärningar . Medialt har det varit ett tungt år både för Ledarna och vår förening .
I samband med ” härvan” så fick föreningarna möjlighet att genomlysa sin verksamhet med externa
revisorer . Vår förening kände vi tidpunkten att det inte var aktuellt med en kostsam genomlysning
sav vår verksamhet då den tål dagsljus och vi har ordning på protokoll och ekonomi samt
policydokument som reglerar vårt arbete . ( Vi följer de riktlinjer fastställda av skatteverket ) .
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Ekonomi
Allt sedan föreningen bildades så har vi haft fördelen med att ha en god ekonomi . Vi tillfördes medel
från tillkomna (flyttade) medlemmar ca 800 kr /Medlem . En bra grundplåt tillsammans med en lite
trög uppstart har gjort det möjligt att inte se några begränsningar framåt för medlemsverksamheten .
Stämman har valt att låta föreningsavgiften ligga kvar på 24 kronor och det är ett tecken på att vi har
en förening i balans men även som tidigare nämnts att vi har en avsikt att minska överskjutande
kapital över några år . Vi har en god revision och dokumentation över vår verksamhet .
Enskilda poster vi beaktat under året är ” Styrelsens kostnader” i förhållande till
”Medlemsverksamheten ” och även i totalperspektiv . Vi har grönt ljus från förbundets revisorer men
vi har frågan ständigt aktuell både ur ekonomiskt och hållbart perspektiv .

KTF en del av Ledarna inom Handeln
Sedan 2019-01-01 är det Ledarna formellt som äger avtal KFO ,det berör 1000 av våra medlemmar
som arbetar inom Kooperationen . Madeleine Warghusen är avtals ansvarig på Ledarna för bland annat
det avtalet och här har arbetet skett i utskott valda av KTF Koncernklubb . KTF koncernklubb
redovisar sin verksamhet separat .
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Underskrifter:

______________________________.

__________________________________

Ordförande Johan Videkorp

Vice Ordförande Björn Andersson

______________________________

___________________________________

Kassör Annie Tidholm

Sekreterare Anna Sandvik

_______________________________

____________________________________

Led. Lena Granqvist

Led . Jaana Lundgren

_______________________________

____________________________________

Led. Pekka Heikkinen

Led . Moallaim Mir

Fastställd : Styrelsemöte 2020-04-07
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