
Inbjudan till seminarier i anslutning till årsstämma 2019 
med Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund bjuder in medlemmar och  
övriga intresserade till seminarier i anslutning till årets  
stämma. Vid dessa seminarier tar vi upp frågor som är  
högaktuella för småföretagen.

TID: Lördagen den 13 april 2019, med start klockan 10:00
PLATS: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg

BAKGRUND
Vid årets stämma tar vi upp frågor som är viktiga för våra 
medlemsföretag:

• Personalliggarna och kassaregister. Vad kan göras för att 
få bort orimliga myndighetskrav?

• Offentlig upphandling och småföretag. Hur kan man som 
småföretag bli mera delaktig, och vad gör upphandlande 
myndigheter för att underlätta?

• Social trygghet för småföretag. Hur kan problematiken 
med att småföretagare ofta hamnar utanför samhällets 
trygghetssystem åtgärdas? Vad kan man göra själv för att 
förebygga?

• Kompetensförsörjning. Vad behöver göras för att förbättra 
tillgången på yrkeskunnig arbetskraft? 

I seminarierna medverkar medlemsföretag, styrelseledamöter 
i förbundet, organisationer, politiker och myndigheter.

Vi hoppas att många av våra medlemsföretag kan avsätta tid 
för deltagande. Behållningen blir ökad kunskap om viktiga 
frågor, och genom att medlemmarna sluter upp vid mötet ges 
våra budskap till politiker och myndigheter ökad tyngd.



11.30
Lagar och regler för hantering av personalliggare och  
kassaregister ställer till problem för många småföretagare. 
Vad kan göras för att få bort orimliga krav från myndigheter 
på företagarna?
Moderator: Mattias Andersson

Siv Öberg, styrelseledamot i SFR
Jeanette Bohman, ägare Skivarps Gästgivaregård
Claes Sandvig, Regionchef Visita Södra
Rune Nilsson, ordförande TOMER, Torg- och Marknads- 
handlarnas Ekonomiska Riksförening
Lars Altsäter, Skatteverket
Jörgen Berglund, riksdagsledamot (M)

Hur kan småföretag lyckas med offentlig upphandling? 
Myndigheterna vill förenkla för mindre företag att medverka 
i offentlig upphandling. Goda exempel. Men - går det alltid 
rätt till?
Moderator: Peter Thörn

Anna Lönnerberg, Upphandlingsmyndigheten
Lars Strömberg, styrelseledamot i SFR
Lisbeth Johnsson, inköps- och upphandlingschef i Landskrona
Erik Sjölander, styrelseledamot i SFR
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11.00  
Välkommen till Småföretagarnas Riksförbund
Peter Thörn, ordförande i Småföretagarnas Riksförbund (SFR)

Välkommen till Helsingborg!
Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg

10.00 
Samling, kaffe

12.30
Smörgåslunch sponsrad av Småföretagarnas Riksförbunds 
samarbetspartner FUAB, Försäkringsutveckling AB

Linda 
Ekman

Lotta  
Naglisch

Johan  
Rosenkvist

Johan 
Olsson

Lars 
Strömberg

Siv  
Öberg

Erik  
Sjölander

Mattias  
Andersson

Peter 
Thörn

Jörgen 
Berglund

Lisbeth 
Johnsson

Mathias 
Tegnér

Anna  

Lönnerberg
Krister 
Palin

Peter  
Danielsson

Jeanette 
Boman

Claes  
Sandvig

Rune 
Nilsson

Lars  
Altsäter



13.30
Social trygghet för småföretag. Sjuklöneansvar. 
Sjukförsäkringar. Graviditet. Pensioner, generationsskifte,  
pensionsålder. Försäkringslösningar eller offentliga bidrag?
Moderator: Peter Thörn

Erik Sjölander, styrelseledamot i SFR
Mathias Tegnér, (S)
Krister Palin, FUAB
Linda Ekman, småföretagare

Kompetensförsörjningen kan lösas med ett fungerande  
lärlingssystem. Förebilder finns i andra länder.
Moderator: Mattias Andersson

Lotta Naglisch, Skolverket lärlingscentrum
Johan Rosenkvist, CEO Sweden Scan Global Logistics AB
Johan Olsson, Svenskt Näringsliv

14.30
Axplock från dagens seminarier.
Småföretagarnas Riksförbunds medlemsförmåner  
och det nya Start Up-paketet.

Peter Thörn, ordförande
Lars Strömberg, styrelseledamot i SFR

Vi hälsar alla intresserade välkomna till seminarierna men förhands-
anmälan krävs. Anmäl ditt deltagande via länken 
www.smaforetagarna.se/forbundsstamma-2019 eller via epost till 
info@smaforetagarna.se. Vänligen observera att sista anmälningsdag 
för deltagande i stämman är den 13 mars. Sista anmälningsdag för 
seminarierna är den 31 mars. Stämman äger rum på morgonen före 
seminarierna och är öppen för medlemmar. Mer information finns på 
ovan nämnda länk, medlemmar informeras dessutom på sedvanligt 
sätt via nyhetsbrev.

15.00
Avslutning
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