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Swerigs höstmöte, 7 december 2021 
 
Datum: Tisdag den 7 december, kl. 14:30-17:00 

Plats: Teknikföretagens Branschgrupper, Stockholm samt digitalt via Teams 

Kallade: Swerigs medlemsföretag 

 
 
Höstmöte 
 
14:30-14:50 Extra föreningsstämma. Med anledning av organisatoriska förändringar from år 2022 

kallar Swerig till en extra föreningsstämma i samband med höstmötet, läs mer längre ner. 
Se mer information samt separat agenda sida 2 och 3. 

 
14:50-15:10 Medlemsmöte, se separat agenda sida 3 
 
15:10: 15:30 Fika 
 
15:30-17:00 Gemensamt skapar vi nya affärer! 
  

Hitta dold potential för nya affärer genom samverkan. En inspirerande föreläsning. 
Gästtalare Mattias Axelson, forskare Handelshögskolan & författare 
 
Projektet ”Exportsamverkan” har gett resultat!  
För många av Swerigs medlemsföretag är det en utmaning att hitta former och tid för att 
konkretisera samverkan med andra företag. Det ville Swerig och åtta utvalda 
medlemsföretag ändra på och testade en samarbetsmodell i ett dedikerat projekt 
finansierat av Tillväxtverket. Nästa steg: gemensamma affärer!  

 Mats Boman, Stockholmskonsulterna och Håkan Larsson, Oxyfi 
 
 Svensk järnvägsindustri efterfrågad i stora internationella infrastrukturprojekt 

Exempel på samverkan från det turkiska järnvägsprojektet ”Bandirma Bursa Yenisehir 
Osmaneli High Standard Railway Project” med flera svenska underleverantörer.  

 Michael Thulin, Alstom och Hans-Olof Rauman, Business Sweden 
 
 
Middag & Mingel 
 
17:30-18:30 Vi bjuds på en visning av det nya museet Vrak 
 Vi djupdyker i ett annat trafikslag för frakt av gods och resenärer när vi besöker Vrak, ett 

museum som berättar om det världsunika kulturarv som finns på Östersjöns botten. 
 
18:30-21:00 Middag & mingel på museet Vrak  



 

Viktig information inför extrastämma och medlemsmöte 

Swerig registreras hos Skatteverket  

Teknikföretagens Branschgrupper, där Swerig har sitt kansli, genomgår just nu en strukturförändring 
vilket kommer att påverka vår förening. Swerig kommer att registreras hos Skatteverket och därmed än 
tydligare bli en egen juridisk person. Föreningens ekonomi kommer från 1 januari 2022 att hanteras 
inom ramen för den registrerade föreningen och inte, som idag, som ett kostnadsställe inom 
Teknikföretagens Branschgrupperna AB.  

Ny uppdelning av verksamheten  

Vidare kommer uppdelningen av det som tidigare varit förenings- respektive serviceverksamhet att 
ändras något baserat på nya riktlinjer från Skatteverket och vi har sett över vad det innebär för Swerigs 
verksamhet.  

Mot bakgrund av ovan har vi fastställt bifogade dagordningar för en extra årsstämma samt för 
medlemsmötet. På mötena kommer vi att gå igenom vilken påverkan förändringarna får på Swerig. 

 

  



 

Swerigs extra föreningsstämma 2021, agenda 

Tid: Tisdag 7 december 2021 kl. 14:30-14:50 

Plats: Teknikföretagens Branschgrupper, Stockholm samt digitalt via Teams 

Kallade: Swerigs medlemsföretag 

 

1. Sammanträdets öppnande  

2. Val av mötesordförande och protokollförare 

3. Godkännande av föreslagen dagordning 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd  

5. Val av två justeringspersoner  

6. Prövning av om extrastämman blivit behörigen sammankallad  

7. Information om förändringar from 2022 avseende 

- Swerigs registrering som ideell näringsidkande förening 

- Fördelningen mellan förenings- och serviceverksamhet 

8. Fastställande kring fördelning av förenings- respektive serviceavgift 

9. Sammanträdets avslutande 

 

Swerigs medlemsmöte 2021, agenda 

Tid: Tisdag 7 december 2021 kl. 14:50-15:10 

Plats: Teknikföretagens Branschgrupper, Stockholm samt digitalt via Teams 

Kallade: Swerigs medlemsföretag 

 

1. Sammanträdets öppnande  

2. Val av mötesordförande och protokollförare 

3. Godkännande av föreslagen dagordning 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd  

5. Val av två justeringspersoner  

6. Presentation av serviceverksamheten 2021 

7. Förslag till verksamhetsplan 2022  

8. Framläggande av budget och förslag på medlemsavgifter för 2022  

9. Fastställande av budget och medlemsavgifter för 2022  

10. Övriga frågor 

11. Sammanträdets avslutande 


