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Styrelsen 2020 vald i  Västerås 2019-04-11 

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

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 (Jan lämnade uppdraget mars 2020 mars 
2020.
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VB & EB 2020 LiH  

Verksamhetsberättelsen 
bygger på löpande 
kalenderår 2020-01-01 till 
2020-12-31 .  

Ekonomiska berättelsen 
redovisas separat  (EB ) 
846001-2936 samt RR och 
BR för kalenderåret .  

Revisorernas utlåtande 
redovisas i 
Revisionsberättelsen 
bifogas detta dokument .  
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Till ny valberedning valdes  Fredrik Smids Stockholm 
( sammankallande) och till ledamöter valdes Josef Nielsen och 
Rosie Karlsson  .  Likt tidigare redovisat i VB 2019 har 
styrelsen förändrats då Elin Elvander Tottie ,Magnus 
Wepsälainen valde att lämna styrelsen ,Moallamin Mir och 
Pekka Heikkinen har under 2020 varit ordinarie ledamöter. 

Styrelsens sammanträden : 

Styrelsen har haft 6 ordinarie sammanträden och samtliga har 
varit protokollförda telefonmöten . Därtill kommer ett antal 
utskottsmöten enskilda möten ,samt utbildningsmöten . 

Styrelsens närvaro :  

Johan Videkorp.       5/6

Björn Andersson.     6/6

Annie Tidholm.       6/6

Jaana Lundgren.       6/6

Anna Sandvik.          5/6

Lena Granqvist.       5/6

Pekka  Heikkinen    5/6

Moallaim Mir.          4/6     

Styrelsens arbete :  

Styrelsen har under året arbetat med löpande planering av 
föreningens verksamhet och aktiviteter . De flesta fysiska 
träffar har dessvärre lika all annan verksamhet fått ställas in av 
känd anledning. 

Styrelsens arbete har istället inriktats på att bygga upp en 
intern struktur för digitalisering och arkivering . Vi har 
implementerat Admin Control för en säker hantering av 
dokument samt spårbarhet i beslut , protokoll och revision . 

Styrelsen har fått till ”Digitala möten ” och flyttat fram 
positionerna för både kontroll och snabbhet . Anna Sandvik 
har byggt upp strukturen förtjänstfullt och Björn Andersson 
har arbetat flitigt med att både ta fram underlag samt utbildat 
styrelsen

Styrelsen har även flyttar fram positionerna i sociala medier , 
Jaana Lundgren har jobbat tillsammans med Ledarna .
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Medlemsutveckling 
och Medlemsavgift   

 Under verksamhetsåret noteras 
en ökad medlemstillväxt .  

Ingående 2020-01-01: 5871 och 
utgående medlemsantal 
2020-12-31: 5959  (+88)  

Den står sig bra i förhållande till 
jämförbara föreningar inom 
Ledarna . Ledarna totalt har 
dessutom en ”All time high” 
notering med ca 96 000 
medlemmar utg 2020-12-31. 

Styrelsens analys landar i en 
oerhört märklig situation under  
pågående pandemi ,då många 
måste se om sitt hus på en 
oberäknelig arbetsmarknad ,även 
om vår bransch på många håll 
haft en motsatt effekt än andra 
branscher. Men vi kan även se i 
analysen att det är en påtaglig 
stor regional skillnad . Där 
gränshandeln drabbats hårdast .  

Medlemsavgift :  

Vid årsmötet 2019 vägdes 
medlemsavgiften  (24:-) i 
förhållande till den verksamhet vi 
planerat .  

2020 kan vi konstatera enligt EB 
-20 att vi pga inställd verksamhet 
måste se över medlemsavgiften 
2021 för att nå planerat 
resultat ,en minskning av 
balanserat kapital i föreningen. 
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Medlemsaktiviteter  

Under 2020 har vi likt ovan redovisat ,fått ställa in planerad utåtriktad verksamhet ,vi har även fått stå 
för en del kostnader som inte betalats tillbaka ,men några genom åren upparbetade föreläsare har ändå 
hjälp till inom ramen för vad som är rimligt . ”Handelstransporten” ett återkommande uppskattat 
inslag  på hösten fick ställas in men kommer med största sannolikhet återkomma när förhållandena är 
återställda . Vi har likt alla andra lärt oss att ”digitala” möten och seminarier är här för att stanna även 
om nätverk ,relation och brobyggande många gånger skett vid fysiska möten för våra medlemmar . Vi 
har skapat webbinarier med god uppslutning och även lite större evenemang på nätet ” Den Enes bröd 
,den andres död” (redovisas separat nedan ) tillsammans med Ledarna . Anne Tidholm är primus 
motor för genomförandet av våra seminarier . 

Vi har genomfört följande utbildningar/seminarier /webbinarier / : 

- 28-29/1 -20   Michael Södermalm  ”Vinnande Ledarskap ”  Göteborg

- 4-5/2 - 20.    Michael Södermalm  ”Vinnande Ledarskap ”   Stockholm 

- 18/2 - 20.      Per Furumo  ” God muntlig kommunikation”  Göteborg 
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” Den enes bröd ,den andres död” Seminarium ang. Amazons etablering i Sverige  

I ett samarbete på initiativ av Ledarna så har vi planerat och genomfört ett digitalt seminarium 
(sändes 26/1-21) (Finns att se på Ledarnas hemsida ) angående Amazons etablering i Sverige . Syftet var 
att djupdyka i vilka utmaningar som ställs när det kommer en aktör på marknaden med helt annat 
upplägg av handel än det vi är vana med . Vad ställer det för krav på morgondagens handelschef ? Kan 
man sia om E-handelns effekter på längre sikt ? Vilka kompetenser kommer behövas framgent . 

För vår räkning så har Anna Sandvik jobbat i projektet under Q4 -20 och deltog även i seminariet. 
Jonas Arnberg VD HUI ,Rickard Lycko VD Lycko, Susanne Holmström VD Nettonnet samt 
Ledarnas Anki Udd var andra deltagare modererat av Förbundsordförande Andreas Miller . När det 
sändes va 75 uppkopplade och seminariet har 276 visningar hittills. 

Seminariet var ett uppskattat inslag ,men vi vill även understryka att det finns ett annat starkt 
signalvärde i upplägget med gränsöverskridning med Ledarna Centralt och våra Branschföreningar . 

Vi gör saker tillsammans och använder hela vår styrka för att göra ”proffsiga ”saker med oss som 
kunskapsbärare och Ledarna med sin retoriska erfarenhet, skicklighet och tekniska plattformar . 
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Ledarnas Digitala Kongress 21/10-20 

Ledarnas kongress genomfördes digitalt 21/10 ,och på det stora hela så är styrelsen nöjda med 
genomförandet även om det fanns förbättrings potential ,framförallt ljud och uppkopplingar som va 
undermåliga hos några delegater . Som en mellankongress tidigare RS så valdes ett nytt Valutskott och 
vår styrelse ställde sig bakom de nominerade . Vi tror det arbetet kommer fortsatt bli bra och vi har 
fullt förtroende för Michael Claesson att leda den gruppen till kongress 2022 .

Vi har de senast åren haft kongressförberedelser med Transport & Logistik för erfarenhetsutbyte och 
samsyn i kongressfrågor och vi har andra år jobbat bättre med förberedelser totalt . Det här året blev 
lite annorlunda men vi hade en bra kommunikation parallellt med kongressen i ett annat forum så vi 
tycker att resultatet är bedömning ”Gott” . 

Styrelsen välkomnar bifall i motioner som Motion: Arbetsmiljö/Skyddsombud skriven av Dan 
Lidesköld den berör både att skapa en ny roll för en funktion och en möjlighet till utbildning och 
information om chefens arbetsmiljö . 

Ersättningsutskottet valdes formellt där är vi representerade genom Johan Videkorp Ordf tillsammans 
med 2 ytterligare föreningar  (Transport& Logistik och Kriminalvården )att säkerställa process och 
rutiner kring lönesättning av Förbundsordförande och VD för Ledarna . 

Ytterligare en motion som välkomnades är en utveckling av Egenföretagare som i praktiken idag redan 
är en icke fråga men att man ska se över trygghetslösningar som ytterligare förstärker 
egenföretagarnas möjligheter till trygghet och försäkringar genom Ledarna . Det kommer gagna våra 
franchisetagare.

I motionen ” Vilken hjälp får föreningarna av kansliet ” så kan vi understryka att den är oerhört viktig 
för föreningarnas likabehandling , vi tror att det varit stor skillnad i vilken omfattning man fått hjälp 
av kansliet i vissa frågor . Under de senast åren har ansatsen varit otroligt ambitiös att konkretisera 
vad man ska får för pengarna som förening i Ledarna men hoppet har varit högst mediokert . Dvs vi 
kommer ingenstans . 

Ledarnas kansli har nu anställt en ny medarbetare Anna-Karin Glanberg för ändamålet och vi ingår i 
en referensgrupp/arbetsutskott som fram till kongressen 2022 har att redovisa ett nytt stöd för 
föreningarna . 
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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 noterar under året är att styrelsens kostandes minskat då resor inte varit aktuella . 
Vi lägger en del kostnader på digitaliseringen och vi har en del kostander för inställda icke återbetalda 
seminarier .   

Vi får dock ett större besvärande överskott som inte gick att förutse ,men styrelsen förbereder 
hantering av densamma till stämman 2021 . 
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Avtalsrörelsen 2020  

Delar av styrelsen har jobbat i ”Avtalsdelegation ” då vi har 2 avtal inom föreningen . 408 och 410 
Johan Videkorp samt en medlem i styrelsen som även är i delegation för Svensk Handel  Björn 
Andersson . Vi är organiserade i ur ett arbetsutskott från KTF koncernklubb som rådgivande .

Vi vill gärna understryka att 2020 är det år som vi verkligen haft ett helt annat sätt att jobba på i 
delegation med Ledarnas Maria Arrefelt i spetsen sedermera Avtalschef på Ledarna . Maria har med 
sin breda erfarenhet lugn och kunskap bidragit till ett fantastiskt arbete för att processa 
Avtalsrörelsen och verkligen visat intresse för våra utmaningar i Handeln . Vi har fått återkoppling i 
realtid . Marielle Nakunzi fortsatte arbetet när Maria tillträdde sin tjänst i januari 2021. 

Som framgår av Svensk Handel protokoll 2021-01-14 samt 2021-01-26 så är man överens om att göra 
redaktionella ändringar i kollektivavtalet samt förstärka avsättningar om 0,4 % till kollektivavtalad 
pensionsavsättningar  samt instifta en arbetsgrupp gällande förbättrad lokal lönebildning . Dvs man 
vill förstärka kunskapen och förståelsen av sifferlösa avtalens potential .

När det gäller avtal 408 KFO/Fremia så kopieras Svensk Handels avtal  men här är vi i skrivande stund 
inte klara med förhandlingarna då man från arbetsgivarens sida inte kan hantera Ledarnas avtal utifrån 
att man trodde att man kunde göra lika som Handelsanställdas Förbunds tjänstemän . Här ser vi 
styrkan att vi har en väl fungerande struktur för hur vi bemöter frågor av den här karaktären . 
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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 2021-03-15
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