
 
 

PROTOKOLL, fört vid föreningsstämma 2022 
Tid: Onsdagen den 15 juni  
Plats: Textile Fashion Center, Borås 
 
 
Ordföranden Roger Nilsson öppnade mötet och hälsade välkommen till årets föreningsstämma.  
 

1. Godkännande av röstlängden 
Upprop genomfördes och närvarande var 16 röstberättigade samt 7 fullmakter vilket 
stämman godkände. Röstlängd, se bilaga. Frågan togs upp gällande intresset från 
medlemmar för full röstlängd.  
 

2. Val av ordförande vid föreningsstämman. 
Till ordförande för stämman valdes Roger Nilsson. 
 

3. Val av sekreterare för stämman. 
Till sekreterare utsågs Maria Olsson. 

 
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Till justeringspersoner utsågs Nina Kärrman på Bamatex och Cecilia Grahn Nyd på MEC Profil. 
 

5. Frågan om föreningsstämman har blivit utlyst i behörig ordning. 
Mötet förklarades behörigt utlyst. 

 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning. 

 
Verksamhetsberättelse: 

 
a. Under året har man haft 6 protokollförda styrelsemöten. 
b. PWA har arrangerat 1 genomförd Nordic Profile Fair Online mässa i samarbete med 

Onlinemassan.com på plattformen www.nordicprofilefaironline.com med totalt 2370 
besökare varav 1229 unika på 19 utställare.  

c. PWA har arrangerat 1 genomförd PWA Promotion on Tour minimässa i samarbete 
med Traveko Scandinavia och Onlinemassan.com på plattformen 
www.nordicprofilefaironline.com/pwapromotionontour/ med totalt 400 besökare 
varav 200 unika på 26 utställare. 

d. PWA har lanserat en ny sajt 1 februari 2022 (steg 1 för besökare). Steg 2 med 
inloggningsfunktion för medlemmar lanseras under slutet av juni 2022. 

e. PWA har under verksamhetsåret publicerat 33 nyhetsbrev som når ca 2300 
prenumeranter, både grossister och återförsäljare. Målsättning att marknadsföra 
PWA events och informera om aktuell branschinformation. Vid varje tillfälle 
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publicerar PWA även nyheterna på Sociala kanaler; LinkedIn, Facebook och 
Instagram. Gilla, dela och kommentera PWA’s inlägg så vi når ut till fler! 

f. PWA har under verksamhetsåret fått 6 nya medlemmar; Karamello Sverige AB, KG 
Spennare AB, L-Shop-Team Scandinavia, Neutral.com A/S, Paul Stricker SA, 
Scandinavian Design Group AB. Nya medlemmar under maj/juni är dessutom 
Adelante i Sverige AB, Carlobolaget AB och Hot Screen AB. 

g. PWA har skickat 12 månadsrapporter till sina medlemmar. Rapporten skickas ut via 
separat nyhetsbrev till medlemmar och kommer även finnas för nedladdning på 
plattformens inloggningszon fr o m slutet av juni. 

h. Fysiska medlemsmöten tas åter upp fr o m Elmia mässan den 16 augusti 2022 
klockan 16.00-17.00.   

i. PWA har återupptagit kvartalsstatistiken fr o m Q1 2021. Många företag lämnar inte 
in statistik. Beslut tas på medlemsmöte 16 augusti om vi ska sluta med rapportering 
då nuvarande inlämning inte ger någon substans. 

j. Nytt avtal har tecknats med Elmia AB 1 + 1 + 1 år med 6 månaders uppsägning. 
k. PWA arbetar just nu för att arrangera branschens första hybridmässa Nordic Profile 

Fair Hybrid fysiskt 17–18 augusti på Elmia mässan. 40 medlemmar ställer ut av totalt 
100 utställare. Den digitala mässan sänder LIVE från mässans 2 dagar och pågår sen 
14 dagar efter mässan via plattformen www.nordicprofilefaironline.com. PWA 
erbjuder rabatterat paketpris för digital monter à 6995 kr + moms för att driva 
branschen framåt gällande hybridfrågan att nå ALLA = fler kunder totalt! 

 
Årsredovisning: 

 
Ordförande gick igenom årsredovisningen för det gångna verksamhetsåret och 
förklarade det uppkomna resultatet. P g a 2 år med pandemi så har vi inte kunnat 
arrangera några fysiska mässor och det har påverkat resultatet negativt. Dock är det   
inga problem med det egna kapitalet så här långt. 

 
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur vinsten eller 

förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras. 
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt godkände styrelsens 
förslag, att resultatet övergår i ny räkning.  

 
8. Revisorernas berättelse. 

Intern revision: Internrevisor Evert Grahn och ordföranden har träffats och gått igenom 
internrevisionen. Stämman godkände arbetet utan anmärkning. 
Extern revision: Ordföranden läste upp revisionsberättelsen från externa revisorn KPMG, 
vilken godkändes av stämman.  

 
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

Stämman gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/2022. 
 

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna. 
a. Nuvarande ersättning är 2 500 kr/medlem/möte + reseersättning 1 000 

kr/möte/medlem. Valberedningens förslag: oförändrad. 
Stämman godkände valberedningens förslag. 
 

 
11. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.  

 
a. Inga motioner finns inlämnade 
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b. Proposition från styrelsen om riktlinjer för valberedningens arbete 
Stämman diskuterade och tog beslut för nya riktlinjer som stöd vad som gäller till 
valberedningen, se bilaga. 

 
12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

a. Styrelsens förslag; oförändrad, 500 kr/medlem 
Stämman godkände styrelsens förslag. 
 

b. Serviceavgift: styrelsens förslag, höjning till, 6 000 kr/medlem 
Stämman godkände styrelsens förslag. 

 
13. Beslut om medlemsinsats för kommande verksamhetsår. 

a. Styrelsens förslag; oförändrad, 10 000 kr/ny medlem 
Stämman beslutade att höja medlemsinsatsen till 15 000 kr/ny medlem. Att vara 
medlem i PWA skapar ett mervärde och krav ska därför ställas på medlemmar 
gällande delaktighet; att vara engagerade på möten och events PWA arrangerar. 
 

14. Beslut om budget för kommande verksamhetsår. 
Ordförande presenterade utsänd budget. Stämman godkände budgeten med ändring enligt  
§ 12 och 13.  
 
 
Under kommande verksamhetsår 2022/2023 vet man följande: 
 

• Nordic Profile Fair hybridmässa arrangeras på Elmia för första gången under augusti 
2022 i samarbete med våra två samarbetspartners Elmia och Onlinemassan.com. 
Därefter genomförs även mässan i januari enligt nytt avtal med Elmia. Tanken är att 
det kommer bli en höjning på monterhyra fr o m januari då Nordic Profile Fair Hybrid 
mässan har drabbats av höjda kostnader.  

• PWA Promotion on Tour testas en gång till under kommande verksamhetsår i 
samarbete med Onlinemassan.com. PWA tittar över koncept gällande val av städer, 
lokaler och gör en undersökning hos medlemmarna vilken period som passar bäst. 

• Branschfrågor och utbildningspost är budgeterad för ett fortsatt samarbete med 
organisationen SBPR. 

• Anställd projektledare hyrs ut som konsult till Onlinemassan.com 2 dagar/vecka  
fr o m mars 2021. 

 
15. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas. 

Lars Andrén framförde valberedningens arbete. Stämman beslutade i enlighet med 
valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 3 ledamöter + ordförande och en 
suppleant. 
 

16. Val av styrelse 
 
- Val av ordförande på 1 år  

Valberedningens förslag: omval Roger Nilsson Stämman godkände. 
 

- Val av styrelseledamöter på 2 år  
Valberedningens förslag: omval Håkan Pettersson och Per Lundström  
Stämman godkände. 
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- Val av styrelseledamot på 1 år  
Valberedningens förslag: omval Johan Strand Stämman godkände. 
 

- Val av styrelsesuppleanter på 2 år  
Valberedningens förslag: omval Marika Dahlén Stämman godkände. 

 
Avtackning av Daniel Falk sker på medlemsmötet 16 augusti då han ej kunde närvara. 
 

17. Val av revisor. 
Stämman beslutade att behålla den interna revisorn Evert Grahn och den externa revisorn 
KPMG enligt styrelsens förslag. 
 

18. Val av valberedning (nuvarande Lars Andrén Falk&Ross) 
Stämman valde Lars Andrén från Falk&Ross (sammankallande) och Thomas Bengtsson från 
Båstadgruppen. 
 

19. Övriga frågor 
 

a. PWA Promotion on Tour (en fysisk mässa + en tour?) 
Initiativet har verkligen uppskattats av både kunder och utställare. Av våra 48 
medlemmar har 26 deltagit på Sverigetour och vi har fått två nya medlemmar KG 
Spennare och Scandinavian Design Group som ett resultat av intresset för vårt 
arrangemang. Totalt har vi haft 400 besökare varav 200 unika besökare från ca 100 
företag. Den här gången behövdes en samarbetspartner i Traveko Scandinavia för 
hinna arrangera PWA Promotion on Tour och eventet har gått med ett litet över-
skott. Om medlemmarna vill att PWA arrangerar denna Sverigetour fler gånger kan  
vi köra själva efter detta första test.  
 
Stämman diskuterade och beslutade att PWA Promotion on Tour testas en gång till 
under kommande verksamhetsår i samarbete med Onlinemassan.com. PWA tittar 
över koncept gällande val av städer, lokaler och gör en undersökning vilken period 
som passar bäst. Sverigetour erbjuds endast till medlemmar och ställer krav på 
deltagande. Första PWA Promotion on Tour har gett oss erfarenheten att inte bara 
PWA utan även medlemmarna själva måste göra sitt yttersta för att marknadsföra 
touren genom att ringa och jobba för fler besökare. 
 

b. SBPR 
Roger & Maria har träffat Lars Dahlström den 5 maj. Lars informerade då PWA om 
att ekonomin i SBPR är ansträngd och att det är svårt att genomföra alla idéer som 
han har. Lars ställde frågan direkt till PWA om ett djupare samarbete. PWA styrelsen 
är fortsatt öppna för att tillsammans med SBPR utveckla branschen i specifika 
projekt. Kanske kan man till exempel återuppta Education Day och lägga den i 
samband med mässorna.  
 
SBPR har däremot presenterat ett förslag att samarbeta med Lexicon som PWA 
styrelsen inte tror på och därför tackat nej. Under mötet med SBPR informerade Lars 
även om att normalt sett har SBPR sitt årsmöte i januari men nu har man beslutat att 
förlänga sitt räkenskapsår för att byta till kalenderår. Lars ska återkomma till PWA 
med en lista över framtida projekt som kan vara aktuella. 
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c. Framtiden 
Stämman diskuterade digitalisering. Den nya digitala världen kommer med nya 
medlemmar och nya affärsidéer. Ska PWA tillsätta en grupp som arbetar med 
framtidsfrågor hur vi anpassar oss. Vi står inför kraftiga förändringar och vi måste 
höja kunskapen. PWA styrelsen har redan startat ett arbete att utveckla plattformen 
vidare med webshoppar för sina medlemmar där branschen kan hitta produkter från 
medlemmarnas sortiment och få en garanti att man arbetar med leverantörer som 
tar ansvar. När research är klar återkommer PWA med mer information till 
medlemmarna. 
 

d. Närvaro 
Stämman tog upp frågan om närvarokrav på stämmorna. Styrelsen tar frågan och ser 
över vilka möjligheter vi har att ändra enligt lagkrav och stadgar. 
 

 
20. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande för intresset och förklarade mötet avslutat. 
  

 
 
 
Vid protokollet Ordföranden  
Maria Olsson  Roger Nilsson 
 
 
 
 
 
Justeras  Justeras 
Nina Kärrman  Cecilia Grahn Nyd 
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