
 

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNAS ÅRSMÖTE 
 
Tid: tisdagen den 8 maj 2018 kl.15.00. 
Plats: Hilton Slussen, Stockholm. 
 
_________________ 
 
Årsmötets öppnande 
 
a)   val av årsmötets ordförande  
b)  fastställande av röstlängden 
c)   val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet  
d)  fråga om mötet blivit behörigen kallat  
e)   styrelsens årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse 

revisionsberättelseresultat- och balansräkning samt revisorernas 
berättelse  

f)  fastställande av resultat- och balansräkning 
g)  fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundsdirektören 
h)  ärende som av styrelsen eller Föreningen Svenskt Näringsliv 

underställts mötet 
i)   ärende som kräver behandling vid mötet och som av enskild 

medlem anmälts minst fyrtio dagar före mötet  
j)   fastställande av årsavgifter för nästkommande år  
k) val av revisor/revisionsbolag  
l)  bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen 
m)  val av ordförande i styrelsen  
n)  val av övriga ledamöter i styrelsen  
o)  bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och 

suppleanter utom förbundsdirektören samt till revisorer 
  valnämnd och förhandlingsdelegater  
p)  val av ombud vid årsstämma i Almega AB eller annan sådan 

juridisk person som omnämns i § 10 
q)   val bland styrelsens ledamöter eller, när så särskilt beslutats 

andra medlemsföreträdare, av ledamöter i styrelsen i Almega AB 
eller annan sådan juridisk person som omnämns i § 10 

r)   val av ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse jämte i 
förekommande fall suppleant 

s)  val av ledamot i Svenskt Näringslivs SME- kommitté 
t)  val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma 
u)  bestämmande av antalet ledamöter i valberedning samt val av 

valberedning, varvid en ledamot utses att vara ordförande 
v)  fastställande av instruktion för valberedning 
 
Övriga frågor 
 
Årsmötets avslutande 
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Årsmötet ska enligt § 18 Vårdföretagarnas stadgar välja 
revisor/revisionsbolag 

 
Förslag till beslut 

 

att till revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2019 väljs Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB, org.nr. 556029-6740, med huvudansvarig 
revisor Birgitta Bjelkberg. Revisorssuppleant utses av revisionsbolaget. 
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Vårdföretagarnas årsmöte 8 maj 2018 
Val av revisor/revisionsbolag 
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Vårdföretagarnas årsmöte 8 maj 2018 
 

Förslag till styrelseledamöter, ombud mm 
 
Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen  
Enligt Vårdföretagarnas stadgar, § 11, ska styrelsen bestå av särskilt vald ordförande och 
ytterligare högst 15 ledamöter. Härutöver är förbundsdirektören självskriven ledamot.  
 
Under verksamhetsåret 2017 - 2018 har styrelsen bestått av ordförande, 13 ordinarie ledamöter 
samt förbundsdirektören. Peter Meinhardt lämnade styrelsen i november 2017 i samband med att 
han slutade som branschordförande för Individ och Familj. Anna-Greta Sjöberg, Crispa AB utsågs 
till ny branschordförande och valdes till adjungerad ledamot i Vårdföretagarnas styrelse fram till 
årsmötet 2018.  
 
Valberedningens förslag är att styrelsen intill nästa årsmöte ska bestå av särskilt vald 
ordförande samt 13 ledamöter. Härutöver är förbundsdirektören självskriven ledamot. 
 
Valberedningen föreslår årsstämman besluta att välja följande ledamöter för omval- samt 
nyval för en period om 1 år fram till ordinarie stämma år 2019. 
 
 
Ordförande i styrelsen 
Fredrik Gren, Ambea AB  Omval 
 
Ledamöter i styrelsen: 
Per Granath, Humana AB  Omval 
Cecilia Ingre1, Invita Service AB               Omval 
Fredric Käll, Vivida Assistans AB  Omval 
Maria Nyström2, Team Olivia AB  Omval 
Peter Seger3, Sophiahemmet AB  Omval 
Åke Strandberg, Capio AB  Omval 
Erik Strand, Praktikertjänst AB  Omval 
Ulf Thörnevik4, Föreningen Blomsterfonden     Omval 
 
Bodil Frankander, Frankander Tand AB  Nyval 
Anastasia Georgiadou, Assistans Alminia AB  Nyval 
Elisabet Keussen, Kavat Vård AB  Nyval 
Anna-Greta Sjöberg5, Crispa AB  Nyval 
Ammy Wehlin, Attendo Sverige AB  Nyval 
 
Inga-Kari Fryklund, Förbundsdirektör Vårdföretagarna, självskriven ledamot  
 
 

                                                 
1 Representant SME-utskott 
2 Ordförande Bransch Personlig Assistans 
5 Ordförande Bransch Familj och Individ 

3 Ordförande Bransch Sjukvård 
4 Ordförande Bransch Äldreomsorg 
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Ledamöter i Almega AB:s styrelse: 
Fredrik Gren              Omval 1 år  
Peter Seger      Omval 1 år 
 
Ombud till Almega AB:s årsstämma 2018 
Fredrik Gren 
 
Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse: 
Fredrik Gren     Omval 1 år 
Peter Seger     Omval 1 år 
Elisabet Keussen    Nyval  1 år 
 
Ledamot i Svenskt Näringslivs SME-utskott: 
Cecilia Ingre     Omval 1 år  
Christina Cedergren    Omval 1 år 
 
Ombud till Svenskt Näringslivs stämma från 8 maj 2018  
– ordinarie stämma 2019 
Inga-Kari Fryklund 
Bodil Frankander 
Anastasia Georgiadou 
Per Granath 
Maria Nyström 
Anna-Greta Sjöberg 
Åke Strandberg 
Erik Strand 
Ulf Thörnevik 
Ammy Wehlin 
 
 
Kort presentation av nya föreslagna styrelseledamöter 
 
Bodil Frankander 
Född 1953. Är privattandläkare sedan 1983. Har suttit i Vårdföretagarnas styrelse 1998 – 
2001 samt varit ledamot i valberedningen tidigare.  
Har varit ordförande för Privattandläkarna i Stockholm i 12 år samt en del politiska uppdrag.   
Äger tandvårdsföretag med 14 anställda och kommer att drivas vidare av min dotter efter min 
pensionering.  
 
Elisabet Keussen 
Född 1964. Beteendevetare från Stockholms Universitet som tog starkt intryck av åren som 
vårdbiträde i bland annat långvården. Är sedan hösten 2017 VD för Kavat Vård som erbjuder 
400 äldre i Stockholm plats på äldreboenden vi själva skulle välja. Yrkeslivet består av två 
delar; den första som säljare och försäljningschef i företag som Kinnevik och Proffice. Den 
andra som VD eller exekutiv chef i vård och omsorgsbolag som CityAkuten, Legevisitten och 
Aleris.  
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Anastasia Georgiadou 
Född 1963. Född i Grekland och flyttade till Sverige 1968, uppväxt i Tensta 
(miljonprogramsområde). Jag har grundskoleutbildning, gott om sunt förnuft och erfarenheter 
från livets hårda skola har kommit att forma mig och mina värderingar. Är engagerad i 
näringspolitiska frågor. 
Jag är ägare och VD till Alminia AB som grundades 1995, kärnverksamhet är personlig 
assistans. Alminia har idag flera systerföretag med affärsområde inom bland annat 
primärvårdsrehabilitering, hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice. 
Samtliga företag ingår i koncernen Alminia Sverige AB.   
Vi finns på 13 orter i Sverige idag och har ca 950 medarbetare (ca 550 årsanställda).  
 
Anna-Greta Sjöberg 
Född 1967. Civilekonom, MBA, Handelshögskolan i Stockholm. 
Tidigare arbetslivserfarenhet bland annat från Sandvik i Mexiko, olika roller inom svenska 
bygg- och fastighetsföretagen BPA och Bergaliden samt inom nationell och internationell 
bankverksamhet för Nordea och den engelska banken RBS. 
Sedan 2011 ägare och VD för vårdföretaget Crispa AB inom vilket vi bedriver verksamhet för 
vuxna inom missbruk, psykiatri och socialpsykiatri på fem enheter i mellersta Sverige med ca 
50 årstjänster totalt.  
Vid sidan av operativa arbetet i vårdverksamheten också styrelseledamot i Marginalen Bank 
Bankaktiebolag, Tryggstiftelsen (liv- och pensionsbolaget SEB Trygg Liv Gamla) samt 
Hufvudstaden AB.  

Ammy Wehlin 
Född 1962 och utbildad socionom. Har en gedigen erfarenhet av omsorgssektorn, där jag 
började som kommunal upphandlare av privata utförare. År 2000 bytte jag till den privata 
sektorn och har sedan dess innehaft olika chefspositioner inom Attendo - Nordens största 
omsorgs- och vårdföretag. Idag är jag affärsområdeschef för Attendos största affärsområde – 
Attendo Skandinavien Äldreomsorg - och medlem av koncernledningen. I min dagliga roll 
leder jag en verksamhet som består av över 170 äldreboenden och hemtjänstområden indelade 
i tio regioner i tre länder och med nästan 10 000 medarbetare. 2015 utsågs jag av tidningen 
Dagens Samhälle till ”Välfärdens viktigaste kvinna” bland de privata utförarna.   
 

 
Bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter och suppleanter, utom 
förbundsdirektören, samt till revisorer, valnämnd och förhandlingsdelegater 
 
Bestämmande av ersättning för kommande verksamhetsår 
Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsregler.  
 
Normalt utgår inget sammanträdesarvode.  
 
Styrelseledamot och styrelseordförande i Vårdföretagarna som kan styrka förlorad 
arbetsinkomst kan ansöka om ersättning med ett maxbelopp på 10 procent av årets 
prisbasbelopp per bevistat styrelsemöte. PBB 2018 = 45 500 dvs max 4 550 kr. 
 
För deltagare i valberedning utgår inget sammanträdesarvode. 
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Bestämmande av reseersättning för kommande verksamhetsår 
Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsregler. 
 
Milersättning enligt skattefria schablonbeloppet enligt Skatteverket. Ersättning för resor enligt 
utlägg. Resor ska i möjligaste mån ske i ekonomiklass. 
 
 
2018-04-05 
 
Valberedningen 
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Vårdföretagarnas årsmöte 8 maj 2018 
Val av Valberedning  

 

Valberedningens arbete 2017 - 2018 

Bakgrund 
Enligt Vårdföretagarnas stadgar § 23, ska valberedningen bestå av minst 
fyra och högst åtta ledamöter. Valberedningens uppdrag enligt stadgarna 
är att motta och för årsmötet eller i förekommande fall extra möte 
framlägga förslag på: 

• Antalet styrelseledamöter 
• Ordförande i styrelsen 
• Övriga ledamöter i styrelsen 
• Ersättning till ordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer, 

valberedning och förhandlingsdelegater 
• Ombud till Almegas stämma 
• Tre ledamöter till Svenskt Näringslivs styrelse 
• Tio ombud till Svenskt Näringslivs stämma 
• Två ledamöter till Almega AB:s styrelse 
 
Under 2017/2018 har valberedningen bestått av 7 ledamöter:  
Anders Jonsson, sammankallande, Christina Cedergren, Ingemar Gladh, 
Åsa Hallgren, Agneta Lindgren, Carl-Axel Palm och Helena Sjölander. 
 
Valberedningens arbete 
Valberedningen har arbetat i enlighet med ”Instruktion för valberedning 
i föreningen Vårdföretagarna” och har under året, förutom det 
konstituerande mötet, sammanträtt fem gånger. 
  
Förslag till beslut 

Årsmötet beslutar att för tiden intill nästa årsstämma välja följande 
valberedning  

Anders Jonsson Praktikertjänst, sammankallande Omval 
Christina Cedergren Cedergruppen AB  Omval  
Åsa Andersson Stiftelsen Stora Sköndal  Omval 
Carl-Axel Palm Vårdkultur AB, ABC -jourhem AB Omval 
Helena Sjölander Passal AB   Omval 
 
Patrik Ulander Wij gård & Vård AB  Nyval 
Lotta Wistrand Sinnligt barnmorskemottagning Nyval 
Karin Kaloczy Fd Aleris   Nyval 
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Vårdföretagarnas årsmöte 8 maj 2018 
Instruktion för valberedningen 

 
 

Enligt Vårdföretagarnas stadgar § 20 ska årsmötet fastställa instruktion för 
valberedningen.  
 

 
Förslag: 
Instruktion för valberedningen till Föreningen Vårdföretagarna 
 
Konstituering m.m. 
Valberedningens ordförande är sammankallande och svarar för att valberedningen 
konstituerar sig så snart som möjligt efter valet. Valberedningen utser inom sig vice 
ordförande. 
 
Det åligger valberedningens ordförande att organisera arbetet så att tidsplaner kan hållas. 
 
Arbetssätt 
Valberedningen ska till föreningens möten, där val ska förrättas eller annat ärende behandlas, 
förbereda dessa och avge förslag i enlighet med föreningens stadgar. 
 
Valberedningen har att vid förslag till styrelsesammansättning i görligaste mån beakta; 
 
att styrelsens sammansättning på ett relevant sätt speglar medlemskretsen och att en bred 
representativitet uppnås, varvid i bedömningen av hur många av de nominerade som bör 
utgöras av personer från en viss bransch särskilt ska beaktas antalet årsanställda inom 
branschen ifråga 
 
att koppling finns till de i stadgarna § 16 nämnda branscherna genom att ifrågavarande 
branschs styrelseordförande eller någon annan ledamot av branschens styrelse, nomineras till 
Vårdföretagarnas styrelse  
 
att endast i undantagsfall fler än en ledamot från ifrågavarande branschs styrelse också 
nomineras till Vårdföretagarnas styrelse  
 
att fördelningen kvinnor och män är jämn 
 
att stora och små företag är företrädda 
 
att eftersträva geografisk spridning och 
 
att person som av Vårdföretagarna är särskilt utsedd att företräda de mindre företagen 
nomineras till styrelsen. 
 
Valberedningen ska genom kontakt med medlemmar och branschorgan försöka finna 
lämpliga kandidater till styrelseuppdragen. Valberedningen bör därvid i nyhetsbrev eller på 
annat lämpligt sätt brett informera medlemmar och branscher om att en nomineringsprocess  
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pågår och uppmana till ett aktivt deltagande i att lämna förslag. Kandidaterna bör utgöras av 
engagerade företagare – från olika medlemsföretag och koncerner – som är beredda att avsätta 
erforderlig tid för att representera Vårdföretagarna. Samma företag/koncern kan inte ha 
representation på flera poster i styrelsen. 
 
Det ankommer särskilt på sådan ledamot i valberedningen som är företrädare för visst 
branschorgan att föra en dialog med valberedningen i ifrågavarande bransch. 
 
 
Nomineringen 
Valberedningen ska lämna sitt förslag till Vårdföretagarnas förbundsdirektör senast fem 
veckor före det möte där val ska äga rum. 
 
De av valberedningen föreslagna kandidaterna ska ha lämnat sitt samtycke till nomineringen. 
Valberedningens förslag ska innehålla en kortfattad presentation av de nominerade 
kandidaterna varvid särskilt ska beaktas vad som angivits ovan om lämpligheten för 
uppdraget.  
 
Övrigt 
Valberedningens arbete är konfidentiellt. Valberedningens uppdrag gäller till dess nästa 
ordinarie möte har avslutats. 
 
I sitt arbete ska valberedningen föra en dialog med föreningens ordförande och 
förbundsdirektör. 
 
Förslag till beslut 
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa Instruktion för valberedningen 
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