
ÅRSMÖTE
2022-06-15



VÄLKOMNA
TILL ÅRSMÖTE!



DAGORDNING
1. Godkännande av röstlängden.

2. Val av ordförande vid föreningsstämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

5. Frågan om föreningsstämman har blivit utlyst       
i behörig ordning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och 
årsredovisning.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och 
balansräkningen samt hur vinsten eller förlusten 
enligt den fastställda balansräkningen skall 
disponeras.

8. Revisorernas berättelse.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna. 
Valberedningens förslag: oförändrad,

a. Nuvarande ersättning är 2 500 kr/ 
medlem/möte + reseersättning 
1 000 kr/möte/medlem.

11. Framställning från styrelsen eller motioner från 
medlemmarna.

a. Inga motioner finns inlämnade.
b. Proposition från styrelsen om riktlinjer för 

valberedningens arbete.

12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
a. Styrelsens förslag;  oförändrad,                     

500 kr/medlem
b. Serviceavgift: styrelsens förslag, höjning till,                                   

6 000 kr/medlem

13. Beslut om medlemsinsats för kommande 
verksamhetsår.

a. Styrelsens förslag;  oförändrad,                      
10 000  kr/ny medlem

14. Beslut om budget för kommande verksamhetsår.

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

16. Val av styrelse

a. Val av ordförande på 1 år (valberedningens 
förslag, omval Roger Nilsson)

b. Val av styrelseledamöter på 2 år         
(valberedningens förslag, omval         
Håkan Pettersson och Per Lundström). 

c. Val av styrelseledamot på 1 år         
(valberedningens förslag, omval     
Johan Strand). 

d. Val av styrelsesuppleanter på 2 år.     
(valberedningens förslag, omval   
Marika Dahlén)

17. Val av revisor extern och intern.

18. Val av valberedning.
Nuvarande, Lars Andrén - Falk&Ross

19. Övriga frågor

a. PWA Promotion on Tour (en fysisk mässa 
+ en tour?).

20. Mötets avslutande



01. GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN.

02. VAL AV ORDFÖRANDE VID FÖRENINGSSTÄMMAN.
03. VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN.
04. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE.

05. FRÅGAN OM FÖRENINGSSTÄMMAN HAR BLIVIT 
UTLYST I BEHÖRIG ORDNING.



06. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
20210501 - 20220430

• 6 protokollförda styrelsemöten

• 1 genomförd Nordic Profile Fair Online mässa i samarbete med Onlinemassan.com

Aug 2021 med 19 utställare  – antal besökare totalt 2370

• 1 genomförd PWA Promotion on Tour minimässa i samarbete med Traveko Scandinavia och Onlinemassan.com

Mars/april 2022 i 3 städer med 26 utställare  – antal besökare fysiskt 200 (totalt 400 besökare inklusive digitalt)

• PWA har lanserat en ny sajt 1 februari 2022. Den nya plattformen har även en blogg för att sprida aktuell branschinformation.

• PWA har under verksamhetsåret publicerat 33 nyhetsbrev som når ca 2300 prenumeranter, både grossister och återförsäljare med 
aktuell branschinformation. Vid varje tillfälle publicerar PWA även nyheterna på Sociala Kanaler; LinkedIn, Facebook och Instagram.

• 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.

• PWA har skickat 12 månadsrapporter till sina medlemmar. 

• PWA har återupptagit kvartalsstatistiken fr o m Q1 2021.

• Nytt avtal med Elmia AB 1 + 1 + 1 år med 6 månaders uppsägning och status för kommande hybridmässa 17-18 augusti



MÄSSA AUG 2021
www.nordicprofilefaironline.com

• Ny plattform för digitala mässor som 
publicerades under augusti 2020 och 
sen har 3 online mässor gått av stapeln.

• Senaste mässan augusti 2021 hade 
2370 besökare, varav 1229 unika 
fördelat på 19 utställare.

• Nästa mässa är Nordic Profile Fair Hybrid  
den 17 augusti – 2 september 2022.

• Plattformen har kontaktinfo till PWA. 

http://www.nordicprofilefaironline.com/


TOUR MARS 2021
https://nordicprofilefaironline.com/pwapromotionontour/

• Snabbt initiativ p g a framflyttad fysisk januarimässa. Endast för 

PWA medlemmar.

• Ny undersida på mässplattformen för PWA Promotion on Tour 

som sköter anmälan/registrering samt mötesbokningar via ny 

kalenderfunktion. Digitala montrar 14 dagar efter fysisk tour.

• Sverigetouren besökte 3 storstäder; Stockholm, Göteborg och 

Malmö under mars 2021. 

• PWA Promotion on Tour mars/april 2022 hade 400 besökare, 

varav 200 unika fördelat på 26 utställare.

• Undersökning visar att detta koncept var mycket uppskattat   
både från besökare och utställare.            

Här kan ni ta del av undersökningens resultat

https://nordicprofilefaironline.com/pwapromotionontour/
https://www.dropbox.com/s/7z9huawrzhuo2kq/EXECUTIVE%20SUMMARY.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6880f2zdtdnyt33/EXECUTIVE%20SUMMARY.pdf?dl=0


NY SAJT FEB 2021
https://www.pwa.se

• Steg 1 – lanserad 1 februari 2022. Webflow plattform som till stora 
delar sköts via PWA med möjlighet till support när behov uppstår. 

Medlemmar har fått mer utrymme och marknadsförs på egen 
undersida. Bildmaterial saknas ännu från några enstaka!

• Blogg för att sprida aktuell branschinformation 
och nya plattformen är kopplad till nyhetsbrev 
och Sociala kanaler för att nå fler användare. 

• Steg 2 – lanseras under juni 2022. 

Inloggningsdel exklusivt för                        
medlemmar. PWA mailar                                 
lösenord till respektive                                     

medlem efter årsmötet.

https://www.pwa.se/


NYHETSBREV &
• 33 nyhetsbrev (april 21 – maj 22) 

• Över 2300 mottagare hämtade från 
ELMIA,  Nordic Profile Fair online, PWA 
Promotion on Tour och nya plattformen 
www.pwa.se

• Målsättning att  marknadsföra PWA 
events och informera om aktuell 
branschinformation.

• Vid varje tillfälle publicerar PWA även 
nyheterna på Sociala Kanaler; LinkedIn, 
Facebook och Instagram.

• Gilla oss, dela och kommentera PWA’s
inlägg så att vi når ut till fler inom 
branschen!

SOCIALA
KANALER



MEDLEMSINFO
• Aktuell information skickas ut via månadsrapporter endast för PWA 

medlemmar 1 gång i slutet per månad.

• Utskick via Mailchimp från kontakt@pwa.se

OBS! Kolla er skräppost och markera som inte skräppost några 
gånger så blir PWA betrodd som avsändare!

• Månadsrapporterna kan även laddas ner från PWA plattformen efter 
att man loggat in.

• Längst ner i nyhetsbrevet finns även en knapp om månadsrapporten 

önskas i Word format.

MEDLEMSMÖTEN
• Fysiska möten tas åter upp fr o m Elmia mässan 

den 16 augusti 2022 klockan 16-17.

mailto:kontakt@pwa.se


STATISTIK På årsmötet 2020 togs beslut om att försäljningsstatistik ska lämnas in fr o m Q1 2021. 
Kvartalsstatistiken lämnas till viktor.karlsson@aspia.se den 15:e i månaden efter varje 
kvartal. Viktor sammanställer och redovisar resultatet anonymt tillbaka till PWA.

PWA har tagit fram en Excellmall för att förenkla rapporteringen (länk MALL)

Här redovisas vad som lämnats in Q1 – Q4 2021 (länk PWA statistik 2021) 
samt Q1 2022, (länk PWA statistik 2022) Många företag saknas trots flertalet påminnelser! 

mailto:viktor.karlsson@aspia.se
https://www.dropbox.com/s/k3r0m3bzthi2im0/Statistik%20mall%20PWA%20medlemmar%202022.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hkhjzp9z32orrhn/Statistikuppgifter%20PWA%202021%20Q1-Q4%20fr%C3%A5n%20Aspia.xlsm?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lp2yawax7jpxwla/Statistikuppgifter%20PWA%20Q1%202022%20fr%C3%A5n%20Viktor%20220609.xlsm?dl=0


19B. NORDIC PROFILE FAIR HYBRID
• Nytt avtal tecknat 1 + 1 + 1 år 
• Fysisk mässa 17-18 augusti på ELMIA
• Digital mässa 17 augusti – 2 september på 

www.nordicprofilefaironline.com
• LIVE sändning med filmteam på plats i 

Jönköping under mässans öppetdagar
• 40 medlemmar ställer ut (100 utställare totalt) 

(länk C-hallen) & (länk Lobby Syd)
• Rabatterat paketpris digital monter 6 995 kr 

för att driva branschen framåt gällande 
hybridfrågan = nå ALLA = fler kunder totalt!

https://www.dropbox.com/s/8ils3vs68id5ij7/Hallskiss%20NPF%2017-18%20aug%202022_status%2020220603.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wdztl2vx130fw08/22545-Hall-LS-2022-06-14-1130.PDF?dl=0


ÅRSMÖTE 2022-06-15
FIKAPAUS 10.00-10.30



06. STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

07. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN 
OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT HUR VINSTEN 
ELLER FÖRLUSTEN ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA 
BALANSRÄKNINGEN SKALL DISPONERAS.

08. REVISORERNAS BERÄTTELSE

(länk årsredovisning)

(länk berättelse)

https://www.dropbox.com/s/zdx1balvyheva3c/DocuSign_%C3%85rsredovisning_PWA_220430.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gdg9so3k4acg15p/DocuSign_RB_PWA_2022-04-30.pdf?dl=0


09. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA.

10. FRÅGAN OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTERNA.

a. Nuvarande ersättning är 2 500 kr/medlem/möte 
+ reseersättning 1 000 kr/möte/medlem

Valberedningens förslag: oförändrad



11. FRAMSTÄLLNING FRÅN STYRELSEN 
ELLER MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA

a. Inga motioner finns inlämnade
b. Proposition från styrelsen om riktlinjer för valberedningens arbete 

(länk proposition)

https://www.dropbox.com/s/tyilhtypgrjj65g/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20valberedningens%20arbete%20inom%20PWA.pdf?dl=0


12. MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.

a. Styrelsens förslag på medlemsavgift;  oförändrad,  500 kr/medlem

b. Styrelsens förslag på serviceavgift: höjning, 6 000 kr/medlem

13. BESLUT OM MEDLEMSINSATS FÖR KOMMANDE 
VERKSAMHETSÅR.

a. Styrelsens förslag;  oförändrad,  10 000 kr/ny medlem



14. BESLUT OM BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR.
(länk budgetförslag)

https://www.dropbox.com/s/6igthbkfn7okink/Budget%202022-2023%20PWA.pdf?dl=0


15. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH 
STYRELSESUPPLEANTER SOM SKA VÄLJAS.

16. VAL AV STYRELSE – VALBEREDNINGENS FÖRSLAG:
a. Val av ordförande på 1 år (omval Roger Nilsson)
b. Val av styrelseledamöter på 2 år  (omval Håkan Pettersson och Per Lundström)
c. Val av styrelseledamot på 1 år  (omval Johan Strand)
d. Val av styrelsesuppleanter på 2 år (omval Marika Dahlén)



17. VAL AV REVISOR EXTERN OCH INTERN.

18. VAL AV VALBEREDNING 
Nuvarande 

Lars Andrén- sammankallande- Falk&Ross

Extern: Styrelsens förslag omval KPMG
Intern: Väljs av årsmötet (nuvarande Evert Grahn)



19. ÖVRIGA FRÅGOR

a. PWA Promotion on Tour (en fysisk mässa + en tour?)



19A. PWA PROMOTION ON TOUR
• En mässa + en Sverigetour 

istället för 2 mässor per år?
• Endast medlemmar eller även 

externa utställare?
• Förslag från deltagande medlem 

(länk on tour förslag)
• När?
• Var?
• Hur?

https://www.dropbox.com/s/kuje0qaholn42s3/Roadshow%20f%C3%B6rslag%20medlem.pdf?dl=0


TACK FÖR ERT 
DELTAGANDE!
VI SES!




