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FÖREDRAGNINGSLISTA 
Lingonbygden i Samverkan, Årsmöte 2020-02-11 
1. Mötet öppnas. 

2. Fastställande av deltagarlista och röstlängd för mötet. 

3. Val av ordförande för mötet. 

4. Val av sekreterare för mötet. 

5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare för mötet. 

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

7. Fastställande av föredragningslista. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 

10.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret. 

11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

12.Beslut av medlemsavgifter för 2020. 

13.Fastställande av verksamhets- och projektplaner samt behandling av budget 
för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 

14.Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag 
från medlemmarna (motioner). 

a. Styrelsens förslag om tillägg i stadgarna. 

b. Styrelsens förslag om bildande av Bygdebolag. 

15.Val av 
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år. 
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. (Gunilla 

Andersson, Svante Nilsson och Cilla Persson har ett år kvar på sina 
mandatperioder) 

c. fyllnadsval av vakant styrelsepost från 2019 för en tid av ett år. 
d. 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 

1 år. 
e. 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. (I detta val får inte 

styrelsens ledamöter delta.) 
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f. 4 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses 
till sammankallande. 

16.Eventuella frågor som anmälts under punkt 7. 

17.Övriga frågor och information. 

18.Mötet avslutas. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
Lingonbygden i Samverkan 

 
 
 
Allmänt 

Styrelsen för Lingonbygden i Samverkan har under 2019 bestått av 
Ordförande: Henrik Petersson 
Kassör: Gunilla Andersson 
Sekreterare: Per-Erik Johansson 
v. Ordförande: Malin Eliasson 
Ledamöter: Cilla Persson, Andreas Rehn, Ralph Svensson, Svante Nilsson, 
Vakans 
Suppleanter: Lars-Göran Johansson, Kenneth Christiansen, Dan Svensson 

Revisorer har varit Yvonne Johansson och Torsten Karlsson samt 
revisorssuppleanter har varit Hanna Wiberg och Kaj Olsson. 
Valberedningen har bestått av Lotta Eriksson, Joakim Sålebo, Per Albrechtsen och 
Stefan Jaredsson, där Joakim Sålebo varit sammankallande. 

Styrelsen har under året (årsmöte till årsmöte) haft 7 protokollförda styrelsemöten 
lokaliserade i hela Lingonbygden (Lidhult, Odensjö, Torpa, Hjortseryd, Byholma). 
Dessutom har det arrangerats en föreningsträff den 12 november där föreningar i 
Lingonbygden hade tillfälle att presentera sig själva och deras verksamhet. Det har 
också publicerats 2 Nyhetsbrev under året som skickades personligt till alla 
medlemmar. Övriga hade/har möjlighet att läsa dem via hemsidan. 

Antalet betalande medlemmar 2019-12-31 var 206 st (97 st) totalt, varav 
Lingonföreningar: 9 st (5 st) 
Lingongillare: 194 st (91 st) 
Lingonföretag: 3 st (1 st) 
Röstberättigade: 167 st (72 st) 

Siffror inom parentes avser 2018-12-31 
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Samarbete med kommunen 

● Under det gångna året har ett antal träffar med kommunalråden genomförts. 
Det har varit Magnus Gunnarsson, Lars-Ove Johansson och Anne Karlsson 
som har träffat delar av Lingonbygdens styrelse där kort- och långsiktiga 
planer och idéer har diskuterats. Som vi har förstått det så har man från 
kommunen uppskattat detta, att ha en “speaking partner” för kommunikation 
med den västra regionen av kommunen, Lingonbygden som de också nu 
kallar den. Dock efterlyser vi lite bättre driv och framåtanda från våra styrande 
politiker och tjänstemän.  

● Kombinationstjänsterna: Redan under 2016, ett par månader efter Kalmars 
beslut att flytta från Lidhult, så var vi många i Lingonbygden som insåg att 
detta var ett allvarligt hot mot hela räddningstjänstens verksamhet i västra 
delen av Ljungby kommun. Nu har drygt ett år av projekttiden för tjänsterna 
passerat. Vi kan se stora förbättringar och ett förenklat arbetssätt kring 
mycket av den kommunala servicen och de uppgifter som kommunen är 
ålagda att göra. Flera förvaltningar inser vilka tidsvinster det handlar om 
genom att ha personal och ögon på plats i Lingonbygden, avståndet 
Ljungby-Lidhult kan därmed i detta sammanhang vändas till något positivt. 
Senaste avtalet som signerades var att sköta snöröjning i Lidhults samhälle. 
Nu har detta inte nyttjats så värst mycket i vinter men bara besparingen i form 
att slippa anlita extern aktör för snöjour har sparat många sköna slantar. Sist 
men inte minst har det stärkt räddningstjänsten i västra kommundelen 
avsevärt då det innebär en helt annan insikt i den dagliga verksamheten 
internt samt möjligheten att planera övningar och löpande verksamhet på ett 
fördelaktigt vis. Projektet sträcker sig till fram den 1 november 2021.  

● Aktivitetsområde i Lidhult: Det finns ett politiskt beslut i Kultur & 
Fritidsnämnden från 2015-10-19 att anlägga ett elljusspår och utegym i 
Lidhult. Projektet med ett Aktivitetsområde runt skolan och kyrkan i Lidhult 
startade i mars 2018 tillsammans med Kultur & Fritid där en projektplan togs 
fram. Det första steget i denna plan var att få tillgång till den mark vi vill ha 
och som idag ägs av Svenska Kyrkan. I slutet av 2018 bestämdes att 
elljusspåret och utegymmet skall anläggas av kommunen och övriga delar i 
aktivitetsområdet (konstgräsplan och cykelområde) skall projekteras lokalt 
med Lingonbygden som sammanhållande och övriga föreningar, skola m.fl. 
som drivande och bidragande. En central förutsättning för dessa övriga delar 
är att elljusspåret blir av på den utsedda platsen. I juni 2019 fick kommunens 
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tekniska förvaltning och exploateringsavdelning OK av kyrkan att köpa 
marken. Sedan dess har vi från Lingonbygden månadsvis frågat om ärendet 
går framåt, dock utan några konkreta framsteg, men i slutet av året kom ett 
besked att priset som kyrkan begär för marken är alldeles för högt och man 
behöver förhandla ett bättre pris eller komma fram till en annan lösning, t.ex. 
upplåtelse av marken eller hyra. När detta kommer ske är i nuläget ovisst. 
Med andra ord så har projektet tyvärr inte gjort några framsteg under det 
gångna året. 

● Arbetet kring ÖP 2035: Samråd pågår fortfarande med slutlig granskning 
under sommaren 2020. Sutligt beslut och laga kraft vid förväntas bli till 
årsskiftet 2020-2021. Kommunen var i Lidhult för samråd kring ÖP i oktober 
och till detta möte kom det 60-70 personer från Lingonbygden. Alla har sedan 
kunnat lämna in synpunkter på ÖP förslaget skriftligen fram till november 
2019. I förslaget finns Lidhult med som en av serviceorterna som skall finnas i 
ljungby kommuns översiktsplan. 

● Återvinningsstation: Denna fråga har gått trögt under året. Den behandlades i 
början av året i kommunfullmäktige och avslogs då beroende på den höga 
kostnaden, uppskattad till 12 miljoner kronor. I maj månad lyftes frågan i 
Smålänningen genom ett reportage med Henrik som förklarade att vi inte 
sökte en komplett återvinningsanläggning, som hade projekterats, utan en 
enklare variant. Lingonbygden har formerat en arbetsgrupp som tittat på hur 
en enkel lösning skulle kunna se ut. Det återstår dock ett antal frågetecken, 
t.ex. att förankra att den tilltänkta ytan på Welands område kan bli tillgänglig. 
Frågan lyftes också under politikerdebatten i Vrå där det meddelades att 
pengar avsatts för en utredning under 2020. Där står vi i nuläget och 
förhoppningen är att det går framåt under 2020, med eller utan kommunen. 

● Kommunalhuset i Lidhult: I sin helhet har frågan och dessa hantering varit en 
stor besvikelse under året som gått. I slutet av året meddelade kommunen att 
man har för avsikt att sälja fastigheten eftersom man inte har någon 
verksamhet att placera där. Detta trots att vi har framfört ett antal ideer och 
förslag på vilken verksamhet man skulle kunna ha i huset, men hittills har 
gensvaret varit dåligt och intresset svagt från ägaren. Mycket är oklart och 
många frågetecken finns. Huset är för närvarande helt tomt och används inte 
till någon verksamhet. 
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● Gatubelysningar: Frågan gäller de byar och samhällen i Lingonbygden som 
idag har gatubelysning, och framförallt de ställen där vi ser behov att utöka 
nuvarande belysning. Det finns ett stort intresse och samsyn i frågan runt om i 
Lingonbygden. Två års arbete har inneburit stora framsteg. Under hösten 
meddelades att utökad gatubelysning i Odensjö (område Ljunghagen, riktning 
mot Åsen) nu är budgeterat att ske under 2020. Detta bekräftades även 
skriftligen till styrelsen under slutet av året. 

 

Samarbete med Cargotec/Kalmar 

● Kalmar museum: Vid Kalmars flytt till Ljungby samlades bilder, dokument, 
modeller, grejer m.m. in och är nu magasinerade. Vi har också under året 
tagit hand om det av intresse som fanns på Långgatan när Kalmar lämnade 
denna fastighet. Detta har också magasinerats i Lidhult. Vi kommer att 
behålla grejerna där tills vi har en lösning på vilken lokal vi kan använda.  
Är det någon som har minnesvärda grejer, bilder, filmer eller annat av 
historiskt värde från LMV / Kalmar så hör av er. 

● Den gamla EPA trucken är nu under Lingonbygdens paraply och vi söker en 
plats att ställa upp den på. En tävling har utlysts och vi hoppas på många 
förslag från boende i Lingonbygden. 

 

Samarbete med andra föreningar 

● Som uppföljning av valdebatten 2018 på Tallklinten i Odensjö anordnades 
den 11 september en politikerdebatt i Vrå av Vrå Bygdegårdsförening 
tillsammans med Lingonbygden. Publiken var ca. 60 personer och samtliga 
partier i kommunen, förutom Liberalerna, deltog och diskuterade friskt även 
om samstämmigheten var större i år jämfört med valdebatten. De frågor som 
stod på agendan var “Trygghet & Service på landsbygden, samarbete över 
länsgränsen till Halland”, “Gatubelysning på landsbygden”, “En väl 
fungerande vårdcentral i Lingonbygden”, “Återvinningscentral” samt 
däremellan frågor från publiken. Många allvarliga miner men också glada 
skratt hördes under kvällen och intrycket var att både publik och politiker 
uppskattade tillställningen och såg fram mot nästa år. 
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● Lidhult Lyfter var återigen huvudarrangör för årets julskyltning i Lidhult som 
blev jättebra. I år var inte Lingonbygden direkt aktiva mer än våra 
Lingongranar som återigen smyckade vår bygd i fem byar och nu har blivit en 
tradition eftersom det var andra året. 

● För första gången i bygdens historia anordnade vi en Föreningsträff den 12 
november för alla föreningar i Lingonbygden med syfte att öka samverkan. 
12 föreningar deltog och totalt ca. 25 personer, som presenterade sin egna 
förening, vad man håller på med och brinner för, hur många man är, vilken 
samverkan man tänker sig m.m. Man kan sammanfatta kvällen som en 
energikick i novembermörkret, alla tyckte det var ett bra initiativ och en bra 
start för framtida samverkan. En gemensam sak som i princip alla föreningar 
efterfrågade var guidning och support för att söka bidrag. Detta är en sak som 
Lingonbygden ämnar arrangera på nästa Föreningsträff för föreningens 
medlemmar under våren 2020. 

 

Övrigt 

● Våra administrativa verktyg och sociala medier har under året skötts av 
följande personer. Lingonbygdens hemsida, www.lingonbygden.se, av Liselott 
Hylander, Medlemsportalen av Gunilla Andersson och Per-Erik Johansson, 
Facebook av Yvonne Johansson och Instagram av Cilla Persson. 
På hemsidan står allt om hur du blir medlem och med ett klick kommer du till 
vår medlemsportal. På hemsidan finns också information om pågående 
projekt, såväl som avslutade. Under Evenemang berättas om vad som är på 
gång i Lingonbygden och under övriga flikar våra mål och en hel del historia 
och kul läsning. 
I vår medlemsportal, länkad från hemsidan, registreras och administreras 
medlemmarna i enlighet med reglerna i GDPR. Medlemmarna kan också 
uppdatera sina uppgifter via inloggning på hemsidan. Fakturor på 
medlemsavgifter skickas ut och betalningen förs in i registret. I samma portal 
finns också en modul som vi använder för vår bokföring. 
Lingonbygdens Facebook och Instagram har ett informativt, inspirerande och 
uppdaterat innehåll för att synliggöra det som händer i Lingonbygden. Vi 
använder #lingonbygden i sociala medier. 
 

● Under året har Lingonbygden haft en bra kontakt och med lokal media, t.ex. 
Smålänningen, vilket gett vår förening utrymme i deras olika mediekanaler.  
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● I varmt väder och strålande solsken genomfördes den 24 augusti 
Lingonbygdsloppet i vår regi. Cykelloppet Unnen runt hade varit vilande i 20 
år och det var dags för ett omtag. Redan i februari påbörjades planeringen i 
en arbetsgrupp. Kontakter knöts med sponsorer och funktionärer och 
marknadsföring inleddes tidigt. Målet var 100 deltagare totalt i barn-, motion- 
och tävlingsklass. Banan förlades även nu runt Unnen, på fina mindre vägar 
lämpade för cykling. För att locka fler till evenemanget erbjöds det i 
samarbete med restaurang Älg & More en lokal meny, något som blev mycket 
uppskattat. Totalt kunde vi räkna ihop ca 180 cyklister och ca 100 ätande 
gäster, vilket överträffade våra förväntningar med råge. Vi ser att 
evenemanget har alla förutsättningar att bli årligt återkommande och ser fram 
emot utveckla det ytterligare under kommande år.  

● Det finns en arbetsgrupp som strävar efter att vårdcentralen ska hållas mer 
öppen på sommaren och att vårdcentralen ska bli bemannad med läkare. Det 
gjordes en namnunderskrift insamling som resulterade över 500 underskrifter 
som sedan lämnades över till Region Kronoberg. Det har förts dialoger med 
Region Kronoberg hur vi önskar att ha vår vårdcentral. Dialogen kommer 
fortsätta under 2020. Arbetsgruppen hade senast i januari möte med 
Regiondirektör Martin Myrskog. Vår kamp för en fungerande vårdcentral 
fortsätter  

● Vi har utrett och förberett för ett beslut om bildande av ett bygdebolag som 
komplement till föreningens verksamhet. Som underlag till detta finns ett 
separat dokument där vi försöker ge svar på frågor som dykt upp under 
planeringen. 

 

Vi vill passa på att tacka alla medlemmar som stöttat oss genom ert medlemskap, 
kommunala instanser, kommunalråden samt föreningar som vi har samarbetat med 
under 2019. Andra året i föreningens historia läggs nu till handlingarna och vi ser 
med tillförsikt fram mot 2020 med ännu fler medlemmar, både Lingongillare, 
Lingonföreningar och Lingonföretag, så att vi tillsammans  blir starka och kan driva 
bygdens intressen framåt. 

 

Styrelsen för Lingonbygden i Samverkan 2019 
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Resultatrapport Lingonbygden i Samverkan
Utskriven 2020-01-06  

2019 Budget Analys

Intäkter

  3110 Deltagaravgifter -17 535,00 -10 000,00 75,4%

  3510 Försäljning -4 305,00 -

  3810 Erhållna bidrag -13 000,00 -15 000,00 -13,3%

  3820 Sponsring -12 000,00 -40 000,00 -70,0%

  3890 Medlemsavgifter -39 900,00 -30 000,00 33,0%

  3910 Hyresintäkter -21 000,00 -30 000,00 -30,0%

Summa Intäkter: -107 740,00 -125 000,00 -13,8%

Kostnader

  4890 Event kostnader 17 285,00 10 000,00 72,9%

  5010 Lokalhyra 0,00 3 000,00 -100,0%

  5410 Förbrukningsinventarier/material 0,00 15 000,00 -100,0%

  5910 Reklam och PR 0,00 15 000,00 -100,0%

  6070 Möteskostnader 2 392,00 -

  6210 Telefon, porto och internet 270,00 500,00 -46,0%

  6590 Externa tjänster 1 027,50 1 000,00 2,8%

  6591 Hemsida 8 311,00 10 000,00 -16,9%

  6592 Föreningsportal 3 752,00 4 000,00 -6,2%

  7830 Avskrivning inventarier 15 251,00 15 400,00 -1,0%

Summa Kostnader: 48 288,50 73 900,00 -34,7%

Summering

Summa intäkter: -107 740,00 -125 000,00 -13,8%

Summa kostnader: 48 288,50 73 900,00 -34,7%

Periodens resultat: -59 451,50 -51 100,00 16,3%

Sida 1 av 1Föreningssupport.se - Bokföring - Resultatrapport

2020-01-06https://medlem.foreningssupport.se/foreningar/open24/admin/accounting/reportResult...
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Balansrapport Lingonbygden i Samverkan
Utskriven 2020-01-06  

Ingående balans Förändring perioden Utgående balans

Tillgångar

1220 Inventarier 76 258,00 0,00 76 258,00

1229 Avskrivning inventarier -15 251,00 -15 251,00 -30 502,00

1940 Bank 61 866,00 -1 555,50 60 310,50

Summa Tillgångar: 122 873,00 -16 806,50 106 066,50

Skulder och eget kapital

2440 Leverantörsskulder -76 258,00 76 258,00 0,00

Summa Skulder och eget kapital: -76 258,00 76 258,00 0,00

Summering

Summa tillgångar 122 873,00 -16 806,50 106 066,50

Summa skulder: -76 258,00 76 258,00 0,00

Årets resultat: 46 615,00 59 451,50 106 066,50

Sida 1 av 1Föreningssupport.se - Bokföring - Balansrapport

2020-01-06https://medlem.foreningssupport.se/foreningar/open24/admin/accounting/reportBalan...
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Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2020 

 
 
 
Styrelsens förslag är oförändrade avgifter jämfört med 2019, det vill säga 
 
Lingonförening 1200:- / år 
Lingongillare 180:- / år 
Lingonfamilj 360:- / år 
 
I kategorin Lingongillare räknas privatpersoner och företag in. 
 
I kategorin Lingonfamilj kan alla i familjen räknas in, som är skrivna på samma 
adress som familjehuvudet. 
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VERKSAMHETS- och PROJEKTPLANER 2020 
Lingonbygden i Samverkan 

 
 
Löpande underhåll av hemsidan, medlemsportal och sociala medier. 

 
Samarbete/Samverkan med Ljungby kommun och Region Kronoberg 

● Diskussionsforum med kommunalråden och kommunförvaltningen 
● Verka för positiv utveckling av bygdens vårdcentral 
● Aktivitetsområdet 
● Verka för nybyggnation av bostäder i Lingonbygden 
● Återvinningsstation 
● Kommunalhuset i Lidhult 
● Gatubelysningar 

 
Samarbete/Samverkan med Cargotec/Kalmar 

● Förvaltning av EPA-trucken från Kalmar 
● Kalmar museum 

 
Samarbete/Samverkan med andra föreningar och företag 

● Medlemskap och ökad delaktighet i Lingonbygdens verksamhet och 
samverkan 

● Sponsring och medlemskap från företagen 
● Föreningsträffar med allmänna eller specifika teman, t.ex. bidragsansökningar 

 
Övrigt 

● Lingonbygdsloppet 2020 
● Fortsatt marknadsföring av Lingonbygden via Facebook och Instagram 
● Värva fler medlemmar (Lingongillare) för att ge förening mer “tyngd” 
● Bildande av bygdebolag 
● Bevakning och stöd för Lingonbygdens bästa i frågor som dyker upp under 

året 
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Resultatrapport Lingonbygden i Samverkan
Utskriven 2020-01-12  

2020 Budget Analys

Intäkter

  3110 Deltagaravgifter 0,00 -16 000,00 -100,0%

  3510 Försäljning 0,00 -4 000,00 -100,0%

  3810 Erhållna bidrag 0,00 -15 000,00 -100,0%

  3820 Sponsring 0,00 -15 000,00 -100,0%

  3890 Medlemsavgifter 0,00 -40 000,00 -100,0%

  3910 Hyresintäkter 0,00 -24 000,00 -100,0%

Summa Intäkter: 0,00 -114 000,00 -100,0%

Kostnader

  4890 Event kostnader 0,00 16 000,00 -100,0%

  5410 Förbrukningsinventarier/material 0,00 5 000,00 -100,0%

  5910 Reklam och PR 0,00 2 000,00 -100,0%

  6070 Möteskostnader 0,00 5 000,00 -100,0%

  6110 Kontorsmaterial 0,00 1 000,00 -100,0%

  6210 Telefon, porto och internet 0,00 500,00 -100,0%

  6590 Externa tjänster 0,00 2 000,00 -100,0%

  6591 Hemsida 0,00 15 000,00 -100,0%

  6592 Föreningsportal 0,00 4 000,00 -100,0%

  7830 Avskrivning inventarier 0,00 16 000,00 -100,0%

Summa Kostnader: 0,00 66 500,00 -100,0%

Summering

Summa intäkter: 0,00 -114 000,00 -100,0%

Summa kostnader: 0,00 66 500,00 -100,0%

Periodens resultat: 0,00 -47 500,00 -100,0%

Sida 1 av 1Föreningssupport.se - Bokföring - Resultatrapport

2020-01-12https://medlem.foreningssupport.se/foreningar/open24/admin/accounting/reportResult...
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Styrelsens förslag om tillägg i stadgarna. 

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

28 § Bygdebolag 

Föreningen får vara stiftare och aktieägare till ”Aktiebolag med 
vinstutdelningsbegränsning”, för att bedriva delar av sin verksamhet. 
För att säkerställa föreningens beslutanderätt och styrning skall bolagsordningen 
utformas så att den omfattar föreningens ändamål eller del av denna. 
Föreningen har rätt och skyldighet att utse minst 2 ledamöter i bolagets styrelse 
varav den ene skall vara ordförande. 
Föreningens ägande skall uppgå till lägst 51 % av bolagets aktier/röster för att 
säkerställa kontrollen. 
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FRÅGOR och SVAR om Bygdebolag
 

 
 
Föreningen Lingonbygden i Samverkan = L 
Bolaget Lingonbygden i Samverkan SVB= L SVB 
 
Fråga:  Vem kommer äga L SVB? 
Svar:  Till att börja med L. Majoriteten kommer alltid ägas av L, men för att få in kapital 
kommer aktier att säljas både till privatpersoner, företag och andra föreningar. 
 
Fråga: Hur stor andel av aktier släpper man till försäljning? 
Svar:  L kommer att sälja max 49% av aktierna för att behålla sin majoritet i L SVB, detta för 
att garantera att de ideella intressena i företaget följs. Försäljning av aktier kommer troligtvis 
främst att ske i samband med projekt/verksamhetsförslag som vi vill genomföra i L SVB och 
då i syfte att få in startkapital till dessa projekt. 
 
Fråga:  Hur många aktier ska det finnas?  
Svar:  Aktiekapitalet kommer att vara 50,000 kr och antalet aktier 50 000 st. Aktiens 
kvotvärde är därmed 1 kr. Lingonbygden kommer behålla mer än 50% av aktierna och kan 
därför sälja ut max 24 999 st aktier. Priset på aktierna kommer vara 500 kr per aktie. 
Överskottet på 499 kr per aktie kommer Lingonbygden tillföra bolaget som ett ovillkorat 
aktieägartillskott. Fördelen med ovillkorat aktieägartillskott är att detta kapital kan användas 
fritt för investeringar/kostnader utan att man påverkar aktiekapitalet på 50,000 kr.  
 
Fråga:  Vilken risk tar man som aktieägare i L SVB? 
Svar:   Som aktieägare i L SVB är den enda risken det investerade aktiekapitalet (=det man 
betalat för aktien). Bolagsformen aktiebolag skyddar aktieägarna från personligt ekonomiskt 
ansvar. 
 
Fråga: Vem kommer tjäna på en investering i L SVB? 
Svar: Investeringen i L SVB är en investering i Lingonbygden som gör att den ökar i 
attraktionskraft. Det innebär att värdet av ditt boende på lång sikt troligen kommer öka lite 
mer i värde och att Lingonbygden blir trevligare att besöka, bo och verka i. 
Föreningen L startar L SVB med eget kapital och har inget intresse att tjäna några pengar på 
det. Eftersom L SVB går under företagsformen SVB (Särskild vinstutdelningsbegränsning) är 
vinstutdelningen starkt begränsad.  Anledningen till att köpa aktier i L SVB är alltså inte att 
tjäna pengar på själva aktieköpet utan att se potentialen i de utvecklingsmöjligheter som L 
SVB och dess projekt startar. 
    
Fråga: Kan aktieägare sälja vidare sina aktier? 
Svar: Ja, men i första hand till andra aktieägare och i andra hand till vem som helst förutsatt 
att styrelsen för L godkänner detta. 
 
Fråga:  Vilket inflytande i L SVB kommer aktieägare ha? 
Svar:  Inflytandet i ett aktiebolag är reglerat i lag, högsta beslutande organ är bolagsstämman 
där bl.a. styrelse väljs. Vårt förslag är 3-5 personer i styrelsen. På bolagsstämman har varje 
aktie man äger en röst.   

Fråga:  Det är beslutat om att 25,000 räcker för att starta aktiebolag. 
Varför föreslår L 50,000? 
Svar:  Det behövs ett startkapital och L har finansiella möjligheter till att sätta av 50,000kr 

17/17




