Motion 10
Förvärv av bolag/Medlemsavgift
Inlämnad av:
Byggcheferna

Förening:
Byggcheferna

Bakgrund:
Ledarna Förbundsstyrelse har under senare tid köpt två utbildningsbolag (M-gruppen och
Intermezzon) och VD och ordförande har vid flera tillfällen motiverat detta med att vi gör det
för att slippa höja medlemsavgiften i framtiden och att vinstmedlen ska lösa detta.

Jag/vi tycker därför att Ledarna ska:
På Kongressen 2014 beslutades att FS under kommande Kongressperiod skulle få en ram
att höja avgiften. (30:-) Då vi nu har fått löftet att avgiften inte ska behöva höjas med
hänvisning till förvärven av utbildningsbolag föreslår vi att detta beslut betraktas som obsolet
och tas bort.

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:
att

Förbundsstyrelsen redovisar för Kongressen hur kalkylen för de kommande
åren ser ut beträffande medlemsavgiften.

att

Förbundsstyrelsen redovisar för Kongressen hur man finansierat förvärven.

att

Beslutsramen som gav möjlighet för FS att höja avgiften under perioden tas
bort.
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Motionssvar motion 10 - Förvärv av bolag/Medlemsavgift
Förbundsstyrelsens yttrande
Ledarna äger sedan tidigare Tidningen Chef. Under 2014 och 2015 har utbildningsbolaget
MGruppen och Intermezzon förvärvats. Ledarna är majoritetsägare i MGruppen med 92%
ägarandel och likaså i Intermezzon med 58% ägarandel. Med ägande i tre bolag är Ledarna
en koncern.
Förbundsstyrelsens strategi bakom koncernbildningen är dels att Ledarna ska vila på fler
intäktsben än enbart medlemsintäkter och genom kommersiella kanaler med erbjudande om
utveckling i sitt ledarskap kunna nå fler chefer. Ägandet i respektive bolag utgår helt ifrån att
respektive verksamhet i sig har potential att vara framgångsrik, lönsam och skapa tillväxt.
Dock finns synergier mellan de olika verksamheterna och Ledarna vilken bidrar till
effektivitet, mervärde för kunder och medlemmar och en utvecklad företagsidé. Något löfte
”att avgiften inte ska behöva höjas med hänvisning till förvärven”, som motionären nämner
har dock aldrig givits. Det går heller inte att ge sådana löften. Det är däremot styrelsens
uppfattning att sårbarheten i Ledarnas affärsmodell minskar och möjligheterna ökar i och
med förvärven.
Förvärvet av Ledarnas ägarandelar i Mgruppen och Intermezzon har finansierats genom
Ledarnas kapital. Inför respektive förvärv har en grundlig företagsbesiktning skett. Den kalkyl
som legat till grund för förvärv har omfattat bedömning av såväl tillväxtpotential, realistiska
avkastningskrav och krav på värdesäkring av investerat kapital i samma nivå som krav och
förväntningar på andra finansiella placeringar.
Ledarnas tre bolag är en del av den gemensamma koncernen Ledarna. Styrelsen har fattat
beslut om att bolagens vinster till en viss del ska kvarstå i egen kassa som rörelsekapital.
Övriga vinster konsolideras i koncernen Ledarnas gemensamma resultaträkning. Bedömning
av huruvida medlemsavgiften till Ledarna behöver justeras utgår ifrån koncernens totala
intäkter i form av medlemsavgifter, kapitalavkastning och vinstbidrag från kommersiella bolag
och omfattningen på Ledarnas kostnader för att utveckla och driva medlemsverksamheten.
Styrelsen har sedan den senaste kongressen inte använt sig av mandatet att höja avgiften till
Ledarna. Förbundsavgiften inte har höjts på åtta år. Kostnads- och löneökningar har istället
hanterats genom effektiviseringar. Hur länge denna avgiftsfrysning kan fortsätta är dock
osäkert, och förutsättningarna kan förändras snabbt. Det är därför styrelsen behöver ha ett
handlingsutrymme även mellan kongresserna.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse första att-satsen besvarad under punkten Ledarnas strategiska inriktning
och ekonomiska plattform.

att

anse andra att-satsen besvarad

att

avslå tredje att-satsen
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