FVFs föreningsstämma med företagarkurs
I början av april höll FVF en kombinerad föreningsstämma och
företagarkurs i Göteborg. FVF-ordföranden sammanfattar här
mötet.
Under helgen 4-5 april var det dags för årets första
företagarkurs där FVF samtidigt höll sin årsstämma på Arken
Hotell i Göteborg. De närmare 20 medlemmar som var med fick
två intensiva och givande halvdagar som inleddes med
föreläsare från Försäkringskassan som förklarade systemet i
allmänhet och de specifika frågor som rör företagare i
synnerhet. Två redovisningskonsulter från PwC gav oss en
grundlig genomgång om bokföringens lagar, regler,
bolagsformer, löner, utdelningar, skatteinbetalningar och
annat matnyttigt som rör själva bokföringen. Där fanns även
tid för frågor som dessutom kunde bollas inom gruppen.
För andra året hade föreningen sponsorer med och nytt för i år
var det täta samarbetet mellan FVF och Swevet-Trofast-Agria.
Vi fick en kort resumé av de tre företagens arbete och
dessutom presenterades det nya namnet på Trofast Nästa
Generation (TNG) för första gången – Sanimalis.
Inspirerande entreprenörsföreläsare
En genomgång av medlemserbjudandet som även finns på FVFs
hemsida var godbiten vid sidan av den fantastiskt inspirerande
föreläsningen av Stefan Lindström. Som en av Sveriges mest
anlitade entreprenörsföreläsare fick han oss verkligen att
känna oss som företagare och entreprenörer. Den inspirationen
kan alla behöva emellanåt.
På årsstämman avtackades (tyvärr i sin frånvaro) Andreas
Sandin och Susanna Hultberg efter sina år i styrelsen och som

suppleant, och Maja-Lisa Broersma valdes in som ny
sytrelseledamot.
Solen strålade över oss men trots detta var det inte alls illa
att vara inomhus då Arken Hotell var en riktigt trevlig
bekantskap, och de timmar vi nätverkade i spaavdelningen
kändes blott alltför korta. Detta är den allra största
behållningen med att åka på en kurs med kolleger – att alla
åker hem med ett nytt och större nätverk. Att man dessutom får
med sig mycket matnyttig information hem gör bara det hela
bättre.
Styrelsen arbetar redan med planeringen av höstens kurs i
Företagande som vi hoppas blir lika välbesökt och trevlig. Vi
tackar alla som var med och alla som gjorde kursen så bra som
den blev. Sponsorerna, föreläsarna och även er som inte kunde
komma men som kommit med tips på föreläsningar till kommande
kurser.
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