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Årsmöte
DAG 22 april 2021
TID 15.00–16.00
PLATS Skillingaryd eller digitalt 
KALLADE Samtliga medlemmar i Föreningen Svenska Möbelklustret, org nr. 802491-9394

DAGORDNING
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av sekreterare för stämman
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt
 tillika fungera som rösträknare och fullmaktsgranskare
6. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallade 
7. Godkännande av dagordning
8. Föredragning av verksamhet och ekonomi i de projekt föreningen äger eller medverkar i
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
10. Beslut om 
 a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 b. disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 c. ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 
12. Val av styrelse och revisor 
13. Val av två ombud, (nominerad av huvudintressent) till bolagsstämman för dotterbolaget 
14. Beslut om medlems- och serviceavgift för kommande kalenderår
15. Behandling av motioner från medlemmar inkomna i enlighet med stadgarna
16. Behandling av annat ärende som styrelsen hänskjutit stämman
17. Årsmötet avslutas
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Abstracta 
Ackurat Industriplast  
Albin i Hyssna  
Anderssons Mekaniska 
Balzar Beskow  
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Blå Station  
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Bröderna Jörgensen 
Byarums Bruk            
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Carlsson Smide 
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Dan Ihreborn 
Dd furniture  
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Proton Technology 
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Medlemmar

Stolab Möbel  
Stolfabriken 
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Strömslunds 
Support Design 
Svensson & Linnér  
Swedese 
Swedstyle     
SängHälsa           
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TMT Design  
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Tre Sekel  
Vaggeryds kommun 
Välinge Innovation Sweden
Värnamo kommun 
Värnamo sliperi  
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WOG Metall 
WOG Trä  
Zero Interiör  
Zweed Furniture  
Åberg & söner
Örsjö Belysning 
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Föreningen Svenska Möbelklustret, Org.nr 802491-9394
Styrelsen har sitt säte i Växjö Kommun, Kronobergs län
Föreningen äger 100% av aktierna i Interior Cluster Sweden AB Org.nr 556984-3856

Föreningen Svenska Möbelklustret har under verksamhetsåret bedrivit sin verksamhet inom ramen för den vilje- 
inriktning klustermedlemmarna, i form av företag och huvudintressenter presenterat. Ambitionen är att stötta 
medlemsföretagen med kända frågor som internationalisering, kompetensutveckling men också med kommande 
frågor som grön omställning, digital marknadsföring och innovationskraft, för att nå tillväxt och ökad lönsamhet i 
branschen framöver. Svenska Möbelklustret strävar efter att synliggöra medlemsföretagen och för att svenska möbel- 
och inredningsbranschen ska uppfattas världsledande. 
 
Föreningen har bedrivit sina projekt, aktiviteter och event genom föreningens helägda aktiebolag, Interior Cluster 
Sweden AB. Mot denna bakgrund har inte föreningen haft vare sig omsättning eller verksamhetskalender. Föreningens 
medlemmar och intressenter kanaliserat sitt arbete via föreningens bolag.  
Utöver det som ovan beskrivits har mötesplatser och nätverksbyggande varit i fokus för verksamheten med bl.a. det 
årliga flaggskeppeventet Möbelriksdagen som 2020 genomfördes på Konserthuset i Växjö. Uppslutningen var god 
och de olika talarna, presentationerna och seminarierna var synnerligen uppskattade av de närvarande. Vid den 
avslutande branschmiddagen uppmärksammades företag och personer som betytt och betyder mycket för branschen.  
Utöver detta har styrelse och verksamhetsledare arbetat med att sprida information om klustrets verksamhet, 
initierat nya projekt samt utökat skaran av medlemmar i verksamheten till 100 st betalande medlemmar vid årets slut.  
 
Växjö 210315 
Anna Rosenqvist, Verksamhetsledare 

Verksamhetsberättelse 2020
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Föreningen svenska möbelklustret
Org.nr 802491-9394

1 (6)

 
Styrelsen för Föreningen svenska möbelklustret får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
Förvaltningsberättelse
 
Ägarförhållanden
Föreningen ägs till 100% av medlemsföretagen.
 
Allmänt om verksamheten
Föreningen äger 100% av Interior Cluster Sweden AB. Föreningen utser funktionärer och 
förvaltar aktieinnehavet och övriga intressen i bolaget.
 
Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Föreningen Svenska Möbelklustret har under verksamhetsåret bedrivit sin verksamhet inom 
ramen för den viljeinriktning klustermedlemmarna, i form av företag och huvudintressenter 
presenterat. Ambitionen är att stötta medlemsföretagen med kända frågor som 
internationalisering, kompetensutveckling men också med kommande frågor som grön 
omställning, digital marknadsföring och innovationskraft, för att nå tillväxt och ökad lönsamhet i 
branschen framöver. Svenska Möbelklustret strävar efter att synliggöra medlemsföretagen och 
för att svenska möbel- och inredningsbranschen ska uppfattas världsledande.

Föreningen har bedrivit sina projekt, aktiviteter och event genom föreningens helägda aktiebolag, 
Interior Cluster Sweden AB. Mot denna bakgrund har inte föreningen haft vare sig omsättning 
eller verksamhetskalender. Föreningens medlemmar och intressenter kanaliserat sitt arbete via 
föreningens bolag. 

Utöver det som ovan beskrivits har mötesplatser och nätverksbyggande varit i fokus för 
verksamheten med bla det årliga flaggskeppeventet Möbelriksdagen som 2020 genomfördes på 
Konserthuset i Växjö. Uppslutningen var god och de olika talarna, presentationerna och 
seminarierna var synnerligen uppskattade av de närvarande. Vid den avslutande 
branschmiddagen uppmärksammades företag och personer som betytt och betyder mycket för 
branschen. 

Vidare har styrelse och verksamhetsledare arbetat med att sprida information om klustrets 
verksamhet, initierat nya projekt samt utökat skaran av medlemmar till 100 st inför 2021.

Föreningen har sitt säte i Vaggeryd.
 
Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2017         
Resultat
Verksamhetens intäkter                                         8 800 8 500 5 283 8 000    
Verksamhetens resultat                    7 900 7 600 3 033 8 000   
Resultat från finansiella investeringar        0        0            0                  0           
Årets resultat                   7 900 7 600 3 033           8 000    
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Föreningen svenska möbelklustret
Org.nr 802491-9394

2 (6)

Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 8 800 8 500
Summa föreningens intäkter 8 800 8 500

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader -900 -900
Summa föreningens kostnader -900 -900
Rörelseresultat 7 900 7 600

Resultat efter finansiella poster 7 900 7 600

Resultat före skatt 7 900 7 600

Årets resultat 7 900 7 600
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Föreningen svenska möbelklustret
Org.nr 802491-9394

3 (6)

Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2, 3 50 000 50 000
Andra långfristiga fordringar 37 483 28 183
Summa finansiella anläggningstillgångar 87 483 78 183
Summa anläggningstillgångar 87 483 78 183

Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank 450 48 350
Summa kassa och bank 450 48 350
Summa omsättningstillgångar 450 48 350

SUMMA TILLGÅNGAR 87 933 126 533
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Föreningen svenska möbelklustret
Org.nr 802491-9394

4 (6)

Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4
Eget kapital vid räkenskapsårets början 80 033 72 433
Årets resultat 7 900 7 600
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 87 933 80 033

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 0 46 500
Summa kortfristiga skulder 0 46 500

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 87 933 126 533
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Föreningen svenska möbelklustret
Org.nr 802491-9394
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
 
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de förväntas inflyta.
 
Intäktsredovisning  
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
 
Not 2 Andelar i koncernföretag

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 000 50 000

Utgående redovisat värde 50 000 50 000

 
Not 3 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Antal

andelar
Bokfört
värde

Interior Cluster Sweden AB 100% 100% 500 50 000
50 000

Org.nr Säte
Eget 

kapital Resultat

Interior Cluster Sweden AB 556984-3856
Vaggeryds 
kommun 928 086 498 374

 
Not 4 Eget kapital ideell förening

2020-12-31 2019-12-31

Ingående balans 80 033 72 433
Årets resultat 7 900 7 600
Belopp vid årets utgång 87 933 80 033
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Föreningen svenska möbelklustret
Org.nr 802491-9394
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Vaggeryd den 5 april 2021
 
 
 
 
Thomas Wilsson Thomas Johannesson
Ordförande

Cecilia Ask Engström Peter Jiseborn

Erik Lund Mattias Peterson

 
 
Revisorspåteckning
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den             april 2021
 
 
 
 
Rickard Johansson
Auktoriserad revisor
Ernst & Young Aktiebolag
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Förslag styrelsen 2021–2022

Föreningen Svenska Möbelklustret, org. nr. 802491-9394
Interior Cluster Sweden AB, org. nr 556984-3856

HUVUDINTRESSENT ORDINARIE LEDAMÖTER ERSÄTTARE

Växjö Kommun Peter Jiseborn Therese Friman
org. nr. 212000-0662 Lammhults Möbel & Abstracta 

Tibro Kommun/Inredia Mattias Petersson Jukka Tallbacka
org. nr. 212000-1660  OFFECCT

Tranås United AB Thomas Johannesson Birger Boström 
org. nr. 556685-0102 Materia  

Vaggeryds Kommun Thomas Wilsson (ordf) Johan Thorsell
org. nr. 212000-0522 Kinnarps 

Värnamo Näringsliv AB Erik Lundh Jörgen Carlsson
org. nr. 556556-5966 Källemo Carlssons Smide

Trä- och Möbelföretagen (TMF) Cecilia Ask-Engström David Jonsson
org. nr. 802003-5773  

Värnamo Näringsliv AB Anki Hansson
org nr 556556-5966  Adjungerad
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Verksamhetsplan 2021–2022

Föreningen Svenska Möbelklustret (802491-9394)
Interior Cluster Sweden AB (556984-3856)

Har till syfte att ge en strategisk inriktning för 
möbelklustrets vision, affärsidé och värderingar samt aktivitetsplan. 
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Introduktion
VISION 
To create a world-class Swedish design and furniture industry. 

MISSION
Interior Cluster Sweden is a non-profit organisation, a geographic concentration of  100 furniture producers, sub 
suppliers and institutions in the design and furniture industry. The mission to stimulate, growth, profitability, and 
employment.

VALUES
Our core value is to connect and gather Swedish design and furniture industry with companies and organizations 
and deliver internationalization and competes development with simplicity, cost consciousness and generosity.

ACTIONS
We aim to generate business benefits for the Swedish design and furniture industry 
through collaborative projects and activities.
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Introduktion
VISION
Svensk design- och möbelbransch ska upplevas som världsledande.

AFFÄRSIDÉ
att tillsammans med medlemsföretagen generera tillväxt, lönsamhet och sysselsättning inom svensk 
möbelindustri och bidra till regional landsbygdsutveckling. 

LÄNGRE VERSION
Möbelklustrets ambition är att stötta medlemsföretagen med kända frågor som internationalisering, kompetens- 
utveckling och innovation. Den långsiktiga effekt vi vill åstadkomma och det önskade mål och resultat som vi 
arbetar för är att bidra och möjliggöra tillväxt, ökad lönsamhet och sysselsättning i branschen. Nuläget i förhållande till 
det önskade slutresultatet är att förstå medlemsföretagens behov och vardagliga förutsättningar, skapa tillit, bygga 
upp ett gemensamt, ökat engagemang och deltagande från klustermedlemmarna, engagemang och drivkraft genom 
gemensamma projektinitiativ.

Baserat på dessa förutsättningar och utmaningar, är strategin att ha ett tydligt baserbjudande, skapa och leverera re-
levanta projekt som på sikt bidrar till den önskade uppfattningen om möbelklustret och leder till det önskat slutresul-
tatet som är tillväxt, lönsamhet och sysselsättning i branschensamt ökat antalet medlemmar i klusterorganisationen.

Målet är att uppfattningen om det svenska 
möbelklustret 2023:
• Relevant utbud av bas- och projektverksamheter
• Förstärkt och utvecklat svenska möbelklustret som  
  begrepp
• Utvecklat entreprenörskap kring form, teknik och  
  innovation
• Skapat nya samarbeten nationellt
• Skapat nya internationella affärsrelationer
• Genererat kompetensutveckling genom praktiknära  
  utbildningar
• Genererat affärsnytta genom innovativa 
  samverkansprojekt
• Skapat tillväxt
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Strategi – inriktning 2020–2023
INLEDNING
Många av de företag som utgör medlemsbasen i möbelklustret representerar kända varumärken som förknippas 
med svensk design. Genom arbetet identifierar medlemmarna följande områden som centrala för att utveckla sina 
positioner i en konkurrensutsatt miljö:    
– Lönsamhet. Den svenska möbel- och inredningsindustrin har under flertalet år vuxit med lönsamhet, mycket 
tack vare en stark byggsektor och en stigande konjunktur. Historiskt sett har det funnits en stark korrelation mellan 
bygg- och möbel- och inredningsindustrin (TMF, 2017). Det finns flertalet makroekonomiska indikatorer som pekar 
mot en avtagande och delvis vikande marknad de närmsta åren. Ett förändrat marknadsläge, med tuffare kon-
kurrens och vikande marknadsunderlag ställer därför krav på fortsatt affärsutveckling för att bibehålla och stärka 
befintliga marknadspositioner.
– Kompetensutveckling och sysselsättning. Det finns idag ett brett behov av kompetens inom värdekedjans 
alla delar. Medlemmarna pekar ut behov av kompetens inom såväl produktion, försäljning som design och form- 
givning, Vidare understryker medlemmarna vikten av att behålla och vidareutveckla produktion i Sverige. Detta för 
att säkra den historiskt uppbyggda kompetensen inom svensk möbel- och inredningsindustri, men också för att dra 
nytta av de positiva associationer som svensk design och svensk produktion har på den internationella marknaden.
– Internationalisering. Svensk möbel- och inredningsindustri är i hög grad internationell, där exporten uppgår 
till ca 60 % av produktionen. Delar av produktionen ligger utanför Sverige och möbelföretagen visar en hög närvaro 
vid internationella mässor och för industrin viktiga mötesplatser. Sammantaget bedöms export- och handels- 
relationer som en framgångsnyckel för fortsatt expansion och konkurrenskraft

Möbelklustrets ambition är att stärka nätverket mellan klustermedlemmar genom värdekedjans alla delar, för ökad 
konkurrenskraft på nationell och internationell nivå. För att möjliggöra ett stärkt nätverk adresseras två huvudsakliga 
kategorier; Interior Cluster Swedens ledning och Interior Clusters medlemmar. Det kitt som binder dessa kategorier 
samman utgörs av engagemanget rörande frågor beträffande lönsamhet, kompetensutveckling, sysselsättning och 
internationalisering. 

MÖBELKLUSTRETS VIKTIGAST UPPGIFT ÄR
• stärka strategin för klustrets långsiktiga arbete med konkreta aktiviteter och projekt utifrån ett medlemsdrivet behov;
• engagera klustermedlemmar genom att samskapa aktiviteter med utgångspunkt i affärsutveckling och nytta;
• generera affärsnytta genom att kolla samman medlemmar inom och utom nätverket, på såväl nationell som 
 internationell nivå;
• positionera klustret som gemensam nätverkspartner och samlingsplats för svensk möbel- och inredningsindustri  
 samt som självklar träffpunkt för industrigemensamma utmaningar.

En stor del av den svenska möbel- och inredningsindustrin är geografiskt belägen på mindre och medelstora orter 
i Sverige, det är därför en självklar drivkraft att Interior Cluster Swedens arbete också kopplar an till regional 
utveckling.

Interior Cluster Sweden (ICS) övergripande mål är tillväxt, lönsamhet och sysselsättning, genom internationalisering 
och kompetensutveckling. Internationalisering som fenomen kan beskrivas på många olika sätt; exempelvis som en 
lärandeprocess, som en riskdiversifiering av marknader och som outsourcing av värdekedjan. Kompetensutveckling 
är även det ett begrepp av bred betydelse. En organisation består av många olika kompetensdomäner som samman-
taget måste komplettera varandra för att organisationen som helhet ska utvecklas. Med kompetensdomäner avses 
exempelvis ledning- och samordningskompetens, teknisk produktionskompetens, marknadsförings- och försäljnings-
kompetens. De projekt och aktiviteter som drivits inom ramen för ICS genomförts var för sig, och ska på olika sätt 
bidragit till tillväxt, lönsamhet och sysselsättning och delas upp i tre kategorier: 
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INVOLVE people and business – samlingsplats tillsammans 
Samverkan och omvärldsförståelse; sprida kunskap, synliggör kompetensutveckling, samarbeta med andra 
kluster och akademier och andra samverkansform inom branschen. 
Ambitionen med aktiviteterna som organiseras av klusterorganisationen är att vara digitalt och fysiska samlings-
platser för att träffas, nätverk och skapa affärer, helt enkelt få kontakt med andra som vill interagera. Exemple på 
samverkansaktiviteter är:
• Möbelriksdagen 
• Minibranschdagar
• Synliggöra event och medlemsföretag
• Inspirera ungdomar till branschen som karriärval
• Tripple helix samverkan nationellt och internationellt
• Tillsammans

ENABLE business event – export och internationalisering
Attraktivitet och synlighet; synliggöra den svenska möbelindustrin. Befästa den med hjälp av Inside Swedish 
Design konceptet som för samman möbelindustri, profilerar Sverige som ett ledande och betydelsefullt designland 
och lyfter konkurrensfördelarna i branschen. Projekt behöver finansiering.
Exempel på Inside Swedish Design aktiviteter/koncept:
• A common message 
• Connect business & people
• Expo/pop up/events
• Visits till Sverige, fabriksgolv och showrooms
• Tillsammans

ACCELERATE knowledge sharing – affärs- och kompetensutveckling
Affärs- och verksamhetsutveckling; att driva innovativt tänkande inkluderar FoU genom olika innovationslab 
i branschen för att skapa nytta och lönsamhet för företagen. Innovativt företagande och ledarskap. Svenska möbel- 
och inredningsbranschen behöver nya ideer, nya affärsmodeller, nya företag och nästa generation av ledare, medarbe-
tare, forskning och utbildning. Projekt behöver finasiering. Exemplel på Interior Cluster Academy aktivititer är:
• Projektinitiativ, samverkan och främjare
• Seminarieserier, keynote speakers och lightning talks
• Workshops
• FoU aktiviteter
• Initiera kurser/kompetesöverföring/undersökningar
• Tillsammans

VD:S UPPGIFT
• driva, leda och utveckla verksamheten 
• Bas; 30% initiativ och externa möten, 10% strategiska möten med styrelse och huvudintressenter, 
 10% administration och ekonomi. 
• Projekt; 50% projektstyrning

ÖVRIG PERSONAL
• Konsulter inom grafisk design och kommunikation (digital marknadsföring) arbetar med att synliggöra medlems- 
 företagen och möbelklustrets aktiviteter via webb, sociala medier, nyhets- och medlemsbrev.
• Ekonomi, redovisning sköts av extern konsult och revisor.
• Projektledare till projekt med extern finansiering.
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BASVERKSAMHETEN
• synliggöra möbelklustrets medlemsföretag vid event och projekt genom digital marknadsföring med webben 
 som central punkt,
• öka medlemsantalet och antal aktiva klustermedlemmar för ökat engagemang i branschen,
• utveckla ESCA rekommendationerna och sikta på guldcertifiering 2021,
• samverka för att initiera projektansökningar,
• stödja och involvera forskare, studenter och praktikanter samt sprida deras kunskap till nytta för medlemsföretagen,
• nätverka med S3 och nationella klusterorganisationer, samverka med nordiska kluster för att identifiera och 
 initiera samverkan och nya finansieringsmöjligheter,
• samverka med internationella möbelkluster som via European Cluster Collaboration Plattform (ECCP) 

PROJEKTVERKSAMHETEN  
• etablera, leda, driva, genomföra och slutföra projekt med fokus på internationalisering och affärsutveckling,
• genomföra Möbelriksdagen och andra samlingsplatser (både 
fysiska och digitala) där bransch, och beslutsfattare och akademi 
träffas, knyter nya kontakter samt får inspiration och information.

Ambition är att projektverksamheten ska stärka nätverket mel-
lan medlemsföretagen genom värdekedjans alla delar för ökad 
konkurrenskraft på nationell och internationell nivå. Möjlig- 
görandet av ett stärkt nätverk sker i samverkan mellan kluster- 
ledningen, klustermedlemmar och finansiärer. Det kitt som 
binder samman verksamheten är engagemanget kring frågor 
som tillväxt, lönsamhet, sysselsättning, internationalisering, 
kompetensutveckling samt framöver också grön omställning 
och digital marknadsföring.

FINANSIERING
BASVERKSAMHETEN, BUDGET 875 000 SEK/ÅR
Aktiviteter Ansvarig

Synliggöra medlemsföretag på webben  Maja

Synliggöra medlemsföretag på sociala medier Maja

Underhålla hemsidan Maja

Medverka vid huvudintressenternas näringsliv/företagsmöten  Anna

Strategisk utveckling av klusterverksamheten Anna & styrelsen

Rekrytera nya huvudintressenter  Anna & styrelsen

Initiera och verka för projektinitiativ och finansiering/ansökningar Anna

Projektägare och processledning Anna

Teamledare för konsulter/projektledare Anna

Klusterutveckling genom S3 och andra nätverk Anna

Säkerställa styrdokument och ekonomi i klusterverksamheten Anna

Verka för ESCA guld-certifiering 2021 Anna

Rekrytera nya klustermedlemmar minimera annulleringar Alla

Bidra till möbelklustrets och medlemsföretagens synlighet i media Alla
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PROJEKTVERKSAMHETEN
Aktiviteter Tid Budget Ansvarig

MÖBELRIKSDAGEN årligen 750 000 Anna Rosenqvist

INSIDE SWEDISH DESIGN projekt 1 500 000 Christine Ingridsdotter

KUNSKAP I RÖRELSE 1 (Förstudie) 201101-210531 600 000 Ulrika Johansson Ståhl

*DESIGN & TURISM (Förstudie)  350 000 Anna Rosenqvist

**KUNSKAP I RÖRELSE 2 (Vinnova) 210415-240415 5 000 000 Ulrika Johansson Ståhl

**FURNITURE GO INT. (EU-Cosme) 210601-240531 6 000 000 Anna Rosenqvist

**FORM & TEKNIK (Tillväxtverket) 210401-211031 1 000 000 Anna Rosenqvist

* inväntar besked om start
**inväntar beslut om finansiering.

Aktivitetsplan
FÖRÄNDRINGLOGIKEN
Förstudien STRUKTUR samlade idéer, behov, initiativ, kontakter under 2020 och de tidigare vilket medfört över-
blick och riktning. Effekten av detta är att kommande projekt bygger på kontinuitet i SME främjande insatser och 
kan drivas mer effektivt som del av ett större sammanhang;
Förstudien och kommande projektansökningar kompletterar möbelklustrets strävan att facilitera internationalisering 
och kompetensutveckling genom att möjliggöra fler kontextualiserade affärsytor, genom möten mellan företag. 
Aktiviteter i ansökningar utgör en tydlig distinktion till möbelklustrets basverksamhet då den i sin är samlingsplatsen 
för information, inspiration och kunskapsspridning. 
Logiken är att fokusera på:
• Grön omställning
• Digital marknadsföring

SAMVERKAN OCH OMVÄRLDSFÖRSTÅELSE, KUNSKAPSSPRIDNING (INVOLVE)
Sprida kunskap, synliggör kompetensutveckling, samarbeta med andra kluster och akademier och andra samverkans- 
form inom branschen. Samverkan mellan företag, organisationer och universitetet skapar stora värden i möbel- 
regionen, nationellt och internationellt.

ATTRAKTIVITET OCH SYNLIGHET (ENABLE)
Ska bidra till att synliggöra möbelregionen, befästa denna lyfta konkurrensfördelarna i branschen ur ett internatio-
nellt perspektiv. Ta de viktigaste marknaderna till Sverige. Förstärka och befästa hur vi arbetar i produktion, vilka 
material, hur arbetar vi med hållbarhet etc. Prototyper från lyckade projekt/samarbeten kan med fördel visas upp 
på en monteryta. Aktiviteter behöver kunna fungera på olika språk.

AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING (ACCELERATE)
Ska driva innovativt tänkande, inkludera forskning och utveckling genom olika innovations labb för att skapa nytta 
för företagen och ge innovativt ledarskap och företagande.
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MÖBELRIKSDAGEN – SAMLINGSPLATS (INVOLVE)
Möbelriksdagen är en kreativ mötesplats för intressenter och människor inom möbelbranschen som årligen arrang-
eras av Interior Cluster Sweden. Vi vill skapa en arena där branschen kan utbyta erfarenheter, hitta nya kontakter 
och få nya intryck. Möbelriksdagen har arrangerats sedan starten i Lammhult 2007. I mars 2018 hölls Möbelriks-
dagen i Värnamo, 2019 i Tranås, 2020 i Växjö, inställd 2021 pga corona pandemin och 2022 flyttar den till Vagge-
ryds kommun.

Syftet med Möbelriksdagen är att synliggöra och väcka intresset för den svenska möbel- och nationellt intresse och 
vi vill gärna ha internationella utblickar och/eller inslag. Målgruppen som Möbelriksdagen är till för den som har 
intresse av att nätverka med representanter inom branschen, som vill dela med sig av kunskaper och erfarenheter 
eller som vill marknadsföra sig gentemot branschens aktörer. Ambitionen är att Möbelriksdagen ska upplevas som 
den självklara ”samlingsplatsen för möbel- och inredningsbranschen i Sverige”, vara till nytta för att förstå trender 
och framtidsutmaningar samt möjliggöra nya möten mellan yrkesverksamma i branschen, beslutsfattare på natio-
nell, regional och kommunal nivå samt akademiker och studenter.
I fotspåren av coronapandemin kommer Möbelriksdagen vidareutvecklas till ett hybridevent som möjliggör både 
fysisk och digital närvaro och varvas med andra event som tex Minibranschdagar.

INSIDE SWEDISH DESIGN – INTERNATIONALISERING (ENABLE)
Aktiviteterna inom konceptet Inside Swedish Design handlar om projektledning och att tillsammans med kluster- 
medlemmar skapa säljfrämjande aktiviteter. Konceptets uppgift är att möjliggöra för klustermedlemmarna att 
göra affärer, stärka sin tillväxt och lönsamhet med hjälp av gemensam marknadsföring och i samverkan med andra 
organisationer.

Inside Swedish design är ett konceptualiserat arbetssätt och en metodik som möjliggör för företagen i möbelklustret 
att bättre agera fysiskt och digitalt på de event som genomföra i exportländerna som DE, FR, CN, GB och US. 
Företagen har behov att få målgruppen föreskrivande arkitekter, retailers, on-line butiker och formgivare att i större 
utsträckning besöka eventen. Inside Swedish Design ska bidra och stötta klusterföretagen före under och efter ett 
antal event under 2021 och 2023. Inside Swedish Design kan även konceptualisera aktiviteter som besök i Sverige 
i företagens Showroom men också på fabriksgolven i möbelregionen. Ambitionten med Inside Swedish design är 
att säkerställa att aktiviteter genererar business och ger möbel- och inredningsföretagen möjlighet att investera tid i 
möten för att skapa affärsrelationer. Mer affärsmannaskap!

KUNSKAP I RÖRELSE – KOMPETENSUTVECKLING (ACCELERATE)
Ambitionen är att klustret som kollektiv ska lyftas, bli bättre rustade att möta hållbarhetsfrågor och framtiden. 
Under 2021 ska KKRAFT säkra att utmaningen Innovation Square 2020 slutförs genom att projektera lanseringen 
på Trä & Teknikmässan i Göteborg i aug 2020. Möbelbranschen ska då ha fått en kollektion med ny form, teknik, 
innovationer och ökad konkurrenskraft. Etablerade och nya formgivare möter möbelproducenter, maskinleverantörer, 
underleverantörer och nya kontakter i nätverk och nya konstellationer.

Med hjälp av den inventering av kompetensutvecklingsbehovet i branschen har KKRAFT för avsikt att arbeta fram 
ett smörgåsbord (lärpaket) av strategisk kompetensutveckling som riktar sig till företagens ledning, medarbetare som 
vill utvecklas eller karriärväxla. Erbjudandet ska komplettera företagsunika utbildningar och det befintliga utbild-
ningserbjudandet som finns i landet. (Beaktar även horisontella kriterier, CSR). Ambitionen är att utveckla delar av 
erbjudandet i samverkan med möbelklustrets intressenter, skolor och lärosäten.
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FURNITURE GO INTERNATIONAL (ACCELERATE/ENABLE)
Klustersamverkan och internationalisering.
Konsortiet bakom projektinitiativet planerar att anordna ett lanseringsevenemang för projektet under Transylvania 
Clusters International Conference, ett årligt evenemang som hålls av Transylvania Furniture Cluster tillsammans i 
den nordvästra regionen i Rumänien 16–18 juni, 2021.

Konferensen syftar till att stödja den ekonomiska miljön och att underlätta internationellt kunskapsutbyte och god 
praxis och tillhandahålla en sektorsövergripande samarbetsplattform för att hantera globala utmaningar. Hittills 
har de fyra tidigare utgåvorna av konferensen samlat över 1200 deltagare från näringslivet, akademi och forskning, 
offentlig förvaltning, 200 anmärkningsvärda talare och gett mer än 500 möjligheter för att ansluta entreprenörer 
och innovationsleverantörer runt om i världen under sina integrerade matchmaking-sessioner.

För att växa och blomstra behöver nationella ekonomier innovativa och internationaliserade små och medelstora 
företag. Under det senaste decenniet har företagens förmåga att sprida sig över gränser blivit en avgörande faktor 
för deras konkurrenskraft. Deras förmåga att utveckla och lansera nya produkter, tjänster eller innovativa processer 
ger en konkurrensfördel, kan bidra till att säkerställa en avkastning på investeringen och långsiktig strategisk fördel. 
Trots fördelarna och trenderna som underlättar internationaliseringen finns det fortfarande många hinder som 
avskräcker små och medelstora företag att utnyttja de internationella möjligheterna och innovationsmöjligheterna 
på den inre marknaden och därefter.

Huvudsyftet med projektet är att upprätta ett europeiskt strategiskt klusterpartnerskap som kommer att inten-
sifiera tvärregionalt klustersamarbete inom möbler och relaterade industrier, inom EU och mot fyra tredjeländer, 
nämligen USA, Kanada, Sydafrika och Egypten under de 36 månaderna av projektet. Partnerskapet kommer att 
främja industriell tillväxt och företagstillväxt, det kommer att stödja spetskompetens, entreprenörskap, överförbarhet 
och ömsesidigt förtroende mellan Partners och Partners små och medelstora företag.

Partnerskapet ska specifikt bidra till aktiviteter som leder till delade erfarenheter och god praxis bland partnerna, 
vilket förbättrar klusterchefernas kompetens mot mervärdestjänster för små och medelstora företag och stöder 
utvecklingen av en omfattande klusterstrategi för internationalisering. Målet med projektet är att främja utveck-
lingen av gemensamma åtgärder genom att rikta sig till länder utanför EU och utforska utvecklingsmöjligheter för 
att främja internationellt samarbete, såsom att öppna en permanent gemensamt representationskontor och värd-
skap för internationella delegationer.

KLUSTERUTVECKLING (INVOLVE)
Den utveckling som sker hos klustermedlemmar kommer att generera utveckling för hela klusterkollektivet. Genom 
den nationella S3-pilotens träffar erhåller klusterledaren och därmed klusterledningen kompetensutveckling. Genom 
benchmarkingen har det utkristalliserats kunskap om hur andra kluster arbetar som kommer att stärks det svenska 
möbelklustret. Ambitionen är ESCA guld-certifiering under 2021.

INNOVATIV FORM OCH TEKNIK FÖR ÖKAD INNOVATION (INVOLVE/
ENABLE)
Projektet är strategiskt och har till syfte att stärka svenska möbelbranschens små och medelstora företag och deras 
exportsatsningar genom samarbete. Målet är att stärka näringslivets återhämtningsförmåga att nå sin exportpotential 
med hjälp av digital marknadsföring och gemensamt budskap kring innovation och grön omställning.

Projektet har för avsikt att skapa en fördjupade branschsatsning och utveckla en branschspecifik film för att stötta 
företagens export inom svensk möbelindustri. Insatsen ska utgå från företagens efterfrågade behov och nya förut-
sättningar som uppstått till följd av coronapandemin. Insatsen görs nationellt och kan användas både vid offline och 
online event då fysiska säljfrämjande möten inte kommer att ske i traditionell form under en överskådlig tid.
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Målgrupp för insatsen är små och medelstora företag i möbel- och inredningsbranschen och den svenska skogs- 
industrin. Företagens exportutveckling är i fokus för aktiviteten i kombination med att synliggöra innovation, grön 
omställning och samverkan. Uppföljning och utvärdering sker utifrån antalet företag som vill delta och föränd-
ringslogiken bygger på en kartläggning av branschens behov, där samverkan och synlighet i samband med export-
satsningar efterfrågas, vilket framgår av förstudien STRUKTUR (2020).

Tillsammans tänka långsiktigt och hållbart. Företagen vill ta nästa steg i hållbarhetsarbetet genom innovation - cirkulära 
möbelflöden, biobaserade material och andra miljöanpassade materialval (ex. återbrukat och spillmaterial) i 
kombination med formgivning av produkter, ekonomiskt och socialt hållbart företagande och modernt ledarskap. 
Företagen söker därför stöd men också dialog för att kunna fortsätta arbetet med miljösäkrade produkter. Affären 
i sig utgör därför orsaken för möbelproducenter, materialleverantörer, underleverantörer såsom snickerier, 
formgivare, inredningsarkitekter och kravställare i offentlig sektor att verka tillsammans. Projektets resultat ska 
hjälpa företagen att påvisa sin konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Projektmål: Synliggöra svensk innovation (med fokus på biobaserade material) för ökad internationell 
konkurrenskraft inom svensk möbelindustri. 

CSR-frågorna och en koppling till de globala målen 9, 12 och 17 kommer att finnas med som en viktig del i 
projektets aktivitet. Möbelföretagen arbetar idag med olika certifieringssystem, Svanenmärkt, Möbelfakta etc. 
Projektet ska bidra till ett ökat innovation, cirkulära tänkande och hållbarhetsarbetet. Bilden av innovativt och 
hållbar svensk möbelindustri ska synliggöras genom projektet.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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Mål
För att bli en samlingsplats, Community och arena för FoU, generera tillväxt, lönsamhet och sysselsättning inom den 
svenska möbelindustrin, bidra till regional utveckling och få Svensk möbel- och inredningsbransch att upplevas som 
världsledande, behöver möbelklustret ökad basfinansiering och kontinuerlig projektfinansiering. Därför avser möbel- 
klustret att 2021-2023 fortsätta att jobba för samverkan och projekt på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

BASVERKSAMHETENS EFFEKTMÅL
– ny projektfinansiering,
– nya samverkanspartners,
– 10% fler aktiva klustermedlemmar/år,
– 10 st nya klustermedlemmar/år,
– en ny huvudintressen/kommun.

samt:
– klustermedlemmar upplever utvecklad konkurrenskraft via affärsutveckling,
– klustermedlemmar upplever förstärkt nätverkande inom klusterorganisationen,
– bidragit till klustermedlemmars förstärkta tillväxt, 
– klustermedlemmar upplever att klusterorganisationen har tydliga ambitioner och erbjudande,
– projekt har utmanat och utvecklat affärsmodeller i branschen.

 
BASVERKSAMHETEN KPI 2018–2022 (ESCA)
 2018 2019 2020 2021 2022
Antal huvudintressenter  6 6 7 blev 6 8 8
Antal medlemsföretag 84 89 97 blev 100 107 118
Antal akademier 4 4 4 blev 2 4 4
Aktiva klustermedlemmar 30 33 36 blev 43 40 44
Projektmedel (beviljade under året) 1 600tkr 800tkr 3 000tkr blev 1200tkr 3 000tkr 500 tkr
Basfinansiering 750tkr 850tkr 850tkr blev 840 tkr 950tkr 950tkr

PROJEKTVERKSAMHETEN KPI 2021–2022
De övergripande mätpunkterna för projekt framöver är: 
• kontakter, leads och affärer
• samlingsplats för spridning av branschrelevant information och inspiration,
• företag delaktighet i utveckling och genomförande av aktiviteterna,
• företag engagerade i aktiviteter och projektinitiativ.
genom projekten: Kunskap i rörelse, Innovation form & teknik för ökad konkurrenskraft, FGOI och 
Design & Turism.

 
Växjö 210409 
Anna Rosenqvist
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  Budget 2021 Budget 2020 
RÖRELSENS INTÄKTER 
3011 Serviceavgift huvudintr 5x105+1x260  785000  750000 
3011  Serviceavgift medlemmar 90st1000kr  90000  80000 
3011  Serviceavgift akademier 5000kr  0  20000 
   
Summa intäkter  875000 850 000

RÖRELSENS KOSTNADER
4140 Inköp tjänster  50000  31000 
5010 Lokal/hyra   10000  10000 
5410  Förbrukningsinventarier  5000  0 
5800+5810+583 Resekostnader 20000 20000 
5900+6150+6250 Reklam och PR 20000 20000 
6072+6071 Representation  10000  10000 
6110  Kontorsmateriel   10000 10000 
6212  Mobiltelefon/surf  10000 10000 
6310 Företagsförsäkringar 5000 5000 
6420 Ersättningar till revisor 15000 15000 
6530 Redovisningstjänster 60000 60000 
6540+5420 IT-tjänster office 365, webb, domäner 20000 10000 
6570 Bankkostnader 10000 10000 
6970+6980 Tidningar, facklitteratur 5000 0 
6991+6992 Övrigt 25000 10000 

Summa kostnader  275000 221000 

PERSONALKOSTNADER
7210 Löner till tjänstemän   
7285 Semesterlöner till tjänstemän  
7323 Skattefria traktamenten, utlandet   
7331+7332 Milersättning, egen bil   
7410 Tjänstepension, sjukförsäkring     
7410 Tjänstepension 2018
7510 Lagstadgade sociala avgifter   
7580 Gruppförsäkringspremier   
7699 Personalkostnader    
8423 Räntekostnader
Summa personalkostnader   600000 629 000

Årets resultat  0 0

Budget 2021
Interior Cluster Sweden basverksamheten
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§ 1  Firma
Föreningens firma är Svenska Möbelklustret ideell förening org nr: 802491-9394

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har som ändamål att 
– stärka och utveckla den möbelrelaterade industrin i Sverige, 
– vara ett branschspecifikt kluster som komplement till lokalt näringslivsarbetet och nationellt påverkansarbete via  
   branschorganisationen TMF, 
– bidra till möbelbranschens konkurrenskraft och till ett bra företagsklimat och branschutveckling,   
– arbeta utifrån en tydlig klusterfilosofi vilket innebär trippel helix,  
– initiera utvecklingsprojekt utifrån möbelbranschens behov. 

Föreningen kan äga, driva och delta i olika projekt. I enlighet med § 22 nedan ska föreningen vara ägare till ett 
helägt dotterbolag Interior Cluster AB.

§ 3  Stiftare
De medlemmar som stiftat föreningen är:   
Lammhults Näringsliv, org. nr. 829502-2563, 
Vaggeryds Näringslivsråd KB, org. nr. 969629-3928,  
Tranås United AB, org. nr. 556685-0102,  
Värnamo Näringsliv AB, org. nr. 556556-5966,  
InTibro AB, org. nr. 556078-7615, 
TMF Trä och Möbelföretagen, org. nr. 802003-5773.

§ 4  Säte
Föreningen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 5 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari–31 december.

§ 6 Medlemskap och Huvudintressenter
Styrelsen äger rätt men inte skyldighet att utöka kretsen av Huvudintressenter (Kommuner/Näringslivsbolag/Regioner) 
och till sådan medlem anta juridiska och fysiska personer som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut, bidra 
till förverkligandet av föreningens ändamål, bidra till finansiering av föreningen och dotterbolagets basverksamhet, 
samt delta i styrelsens arbete, dock med ett sammanlagt antal om högst tio (10) medlemmar av detta slag.  

Styrelsen äger rätt men inte skyldighet att i övrigt till medlem anta juridiska och fysiska personer som kan förväntas 
följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål,  
 
Beslut om att utöka kretsen av Huvudintressenter fattas av föreningens styrelse med enkel majoritet enligt 17 § 

§ 7 Medlems skyldigheter
Alla medlemmar, inklusive huvudintressenter, är skyldiga att följa föreningens stadgar och beslut fattade av 
föreningsstämma och styrelse.

§ 8 Utträde
Huvudintressent eller annan medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och 
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Oavsett när på året ansökan om utträde sker är Huvudintressent 
eller medlem skyldigt att betala det årets medlemsavgift till föreningen. Vid utträde äger Huvudintressenten eller 
medlemmen inte rätt att återfå till föreningen inbetalda medel, ej heller rätt att utfå någon andel av till någon del av 
föreningens tillgångar, såvida inte föreningsstämma beslutar annat

Stadgar Svenska Möbelklustret
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§ 9 Uteslutning
En Huvudintressent eller medlem som bryter mot stadgarna eller beslut fattade av föreningsstämma eller styrelsen 
eller som skadar föreningen eller dess dotterbolag eller motarbetar föreningens eller dess dotterbolags intressen eller 
ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. 

§ 10 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är föreningsstämma och styrelse.

§ 11 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under april månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

a) Val av ordförande för stämman.
b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
c) Val av sekreterare för stämman.
d) Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt tillika fungera som rösträknare 
 och fullmaktsgranskare.
e) Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad.
f) Godkännande av dagordning. 
g) Föredragning av verksamhet och ekonomi i de projekt föreningen äger eller medverkar i.
h) Framläggande av föreningens årsredovisningen och revisionsberättelsen.
i) Beslut om 
 1. fastställande av resultat- och balansräkning
 2. disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelsen.
j) Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
k) Val av styrelse och revisor.
l) Val av två ombud, (nominerad av huvudintresset) till bolagsstämman för dotterbolaget 
m) Beslut om medlems- och serviceavgift för kommande kalenderår
n) Behandling av motioner från medlemmar inkomna i enlighet med stadgarna. 
o) Behandling av annat ärende som styrelsen hänskjutit stämman.

Kallelse
Kallelse till en föreningsstämma ska utfärdas senast sex veckor före stämman. 

Om en stämma skjuts upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts, ska kallelse 
utfärdas till den fortsatta stämman. 

Om det enligt stadgarna krävs för att ett föreningsstämmobeslut ska bli giltigt att det fattas på två stämmor, får 
kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I en sådan kallelse ska anges 
vilket beslut den första stämman har fattat.

Kallelse ska ske till den e-postadress eller postadress som framgår av föreningens medlemsregister. Medlem 
ansvarar för att korrekta kontaktuppgifter meddelas föreningen. 

I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Om ett ärende avser ändring av stadgarna, 
ska det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen 
ska efter det att kallelse har utfärdats hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till 
medlemmar som begär det och uppger sin postadress.

Tillhandahållande av redovisningshandlingar
Under minst en vecka före ordinarie stämma ska redovisningshandlingarna och revisions-berättelsen eller avskrifter 
därav hållas tillgängliga för medlemmarna och genast sändas till medlemmar och innehavare av förlagsandel som 
begär det.
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Motioner från medlemmar
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om medlemmen begär det senast fyra veckor 
före stämman. 

Övrigt
Om bestämmelser i stadgarna rörande kallelse till föreningsstämma eller tillhandahållande av handlingar har 
åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla medlemmar som berörs av felet. 
Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt 
stadgarna ska förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som ska avgöras på stämman. 
Föreningsstämman får också besluta att extra föreningsstämma ska sammankallas för behandling av ärendet.

§ 12 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. 

Kallelse till extra föreningsstämma får utfärdas tidigast fjorton dagar före sådan extra stämma. 
Extra föreningsstämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av
a) föreningens revisor 
b) någon av Huvudintressenterna eller 
c) andra medlemmar än Huvudintressenterna och som tillsammans innehar minst en tiondel av samtliga röster  
 i föreningen. 
Kallelse ska utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.

Ärenden som inte anmälts i kallelsen får inte behandlas på extra föreningsstämma.

Kallelse ska ske till den e-postadress eller postadress som framgår av föreningens medlemsregister. Medlem ansvarar 
för att korrekta kontaktuppgifter meddelas föreningen. 

§ 13 Styrelse
Styrelseledamöter
Föreningens styrelse ska bestå av minst sex och högst tio ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs av stämman efter 
förslag från huvudintressenterna. Huvudintressenterna ska utse styrelsens ordförande.

Mandattid 
Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för tiden från ordinarie föreningsstämma och fram till slutet av 
nästkommande ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens uppgifter
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Styrelsen ska 
– verka för föreningens ändamål och verkställa av föreningsmöte fattade beslut samt i övrigt fullgöra ålägganden  
   enligt dessa stadgar,
– sörja för att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett  
   betryggande sätt,
– tillse att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll, 
– upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid ordinarie föreningsstämma, 
– i övrigt fullgöra lag- och stadgeenliga skyldigheter.

Adjungering
Styrelsen äger rätt att till styrelsemöte adjungera de personer som styrelsen anser är av väsentlig vikt för föreningens 
verksamhet. Sådan person/er har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
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Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller efter begäran av en styrelseledamot. Styrelsen ska 
sammanträda minst tre gånger per år. 

Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande samt minst en ledamot 
utsedd av Huvudintressenterna är närvarande. Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga 
styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra 
ärendet. 

Vid sammanträden ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av ordföranden och av en särskilt utsedd protokoll- 
justerare. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

Jäv
En styrelseledamot får inte handlägga frågor rörande avtal mellan ledamoten och föreningen. Styrelseledamot får 
inte heller handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje man om ledamoten i frågan har ett väsentligt 
intresse som kan vara stridande mot föreningens. 

Övrigt
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad 
att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem. En 
ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman eller föreningens styrelse som inte är gällande 
därför att de står i strid med denna lag eller stadgarna.

§ 14  Styrelsearvode
Styrelsearvode utgår efter särskilt beslut vid föreningsstämma.

§ 15 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en av styrelsen särskilt 
utsedd person. Verksamhetsansvarig har rätt att teckna föreningens firma inom ramen för föreningens löpande 
förvaltning.

§ 16 Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en godkänd eller auktoriserad revisor för tiden fram till slutet av 
nästa ordinarie föreningsstämma.

Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.

Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast en månad före föreningsstämman.

§ 17 Beslutsordning
Varje Huvudintressent erhåller en röst för varje fullt 1 000-tal kronor som denne bidrar med till föreningen.genom 
serviceavgiften 

Sådan juridisk eller fysisk person som i övrigt efter styrelsens beslut enligt § 6 tredje stycket ovan antagits som 
medlem erhåller en (1) röst. 

Med undantag för vad som anges i § 18 och § 19 fattas beslut vid föreningsstämma och styrelsemöte med enkel 
majoritet, dvs. mer än hälften av de närvarande röstberättigade medlemmarna respektive styrelseledamöterna ska 
bifalla förslaget.
Vid lika röstetal har ordföranden vid stämman och i styrelsen utslagsröst. Om ordföranden i viss fråga inte är 
röstberättigad, ska istället lotten avgöra.

Val avgörs genom relativ majoritet, dvs. den eller de som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av 
hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. I händelse av lika röstetal avgör lotten. 
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Beslut och val sker med öppen omröstning om inte annat beslutas av stämman. Val ska dock alltid ske slutet om 
röstberättigad medlem begär det.

För stadgeändringar och beslut om upplösning av föreningen gäller särskilda majoritetskrav
enligt § 18 och § 19 nedan.

§ 18 Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast beslutas av föreningsstämma. För ändring av dessa stadgar 
erfordras att beslut därom fattats av två på varandra följande stämmor, den senare minst en månad efter den förra, 
samt att beslutet på den senare stämman biträds av minst 2/3 av de avgivna rösterna. 

§ 19 Upplösning
Upplösning av föreningen ska ske efter beslut på två efterföljande föreningsstämmor av vilka minst en ska vara 
ordinarie. Mellan föreningsstämmorna ska det förlöpa minst trettio kalenderdagar. För upplösning krävs att beslutet 
på den senare stämman biträds av minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

Vid föreningens upplösning ska, sedan alla skulder betalts, samtliga föreningens återstående tillgångar fördelas 
enligt förslag som godkänts på föreningsstämman. 

§ 20 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorn senast åtta veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 21 Vinstfördelning
Uppkommen vinst ska balanseras i ny räkning. Överskott får inte utdelas till medlemmarna.

§ 22  Föreningens dotterbolag
För föreningens helägda dotterbolag Interior Cluster Sweden, org nr 556984-3856 ska det finnas bolagsordning, 
VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen.

Beslutsordning
Senast en vecka före bolagsstämma ska föreningens styrelse besluta om hur föreningens två ombud ska rösta i de 
frågor som omfattas av dagordningen för bolagsstämman. För det fall enighet inte föreligger i styrelsen om hur 
föreningen ska rösta ska en särskild omröstning härom äga rum i styrelsen. Föreningens styrelses ordförande ska vid 
bolagsstämman rösta i enlighet med utfallet vid denna särskilda omröstning.

Vaggeryd, 7 maj 2020
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Medlemsvillkor 2021
1. Interior Cluster Sweden
Det svenska möbelklustret (802491-9394) är en medlemsorganisation i möbel- och inredningsbranschen som driver sin 
verksamhet genom aktiebolaget Interior Cluster Sweden (556984-3856) och har som ändamål att:
* stärka och utveckla den möbelrelaterade industrin i Sverige,
* vara ett branschspecifikt kluster som komplement till lokalt näringslivsarbet och nationellt påverkansarbete via 
  branschorganisationen TMF,
* bidra till ökad konkurrenskraft, bra företagsklimat och branschutveckling,
* arbeta utifrån en tydlig klusterfilosofi vilket innebär trippelhelix; näringsliv, akademin och det offentliga,
* initiera utvecklingsprojekt utifrån möbelbranschens behov.

2. Medlemskap
Medlemmar arbetar inom alla delar av möbel- och inredningsbranschen och registreras samt synliggörs som 
möbelproducent, underleverantör (industrityp), formgivare eller intressent. 
Avgiften 2021 är 1 600 sek (medlemsavgift 100 sek + serviceavgift 1 500 sek). Företag medlem i TMF betalar 1 100 sek 
(medlemsavgift 100 sek + serviceavgift 1 000 sek). Avgiften betalas årsvis via digital faktura.
Avgiften ger ditt företag synlighet på vår webb, i sociala medier och tryckt material, rabatt på Möbelriksdagens anmälningsavgift 
samt möjlighet att delta i möbelklustrets projekt som finansieras med deltagaravgifter och stöd från lokala, regional eller statliga 
projektmedel.
Medlemsvillkor gäller för alla medlemmar och behöver godkännas av den som söker medlemskap. Genom att godkänna medlems- 
villkoren bekräftar du att du uppfyller kriterier för medlemskap samt godkänner också vår policy för hantering av dina personuppgifter.

3. Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 
Oavsett när på året ansökan om utträde sker är medlem skyldigt att betala det årets medlemsavgift till föreningen. Vid utträde äger 
medlemmen inte rätt att återfå inbetalda medel, ej heller rätt att utfå någon andel av föreningens tillgångar, såvida inte förenings-
stämma beslutar annat. En medlem som bryter mot stadgarna, beslut fattade av föreningsstämma, styrelsen, som skadar föreningen, 
dess dotterbolag, motarbetar föreningens eller dess dotterbolags intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

4. Styrelse
Föreningens beslutande organ är en styrelse som svarar för föreningens organisation, förvaltningen av föreningens angelägenheter 
och föreningsstämma som hålls årligen under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Se mer info om styrelsen på 
www.interiorcluster.se.

5. Vinstfördelning
Uppkommen vinst ska balanseras i ny räkning. Överskott får inte utdelas.

6. Personuppgifter
Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss, därför informerar vi här om hur vi behandlar 
dina personuppgifter och varför.
Interior Cluster Sweden behandlar dina personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det här är den 
personuppgiftspolicyn som gäller för dig som medlem.
Vi behandlar följande uppgifter om dig och ditt företag:
* namn, adress, e-post, telefonnummer, arbetsplats/skola, befattning
* om ditt företag har fått ett pris
* betalningsinformation
* prenumerationer på nyhetsbrev

7. Kontakt
Telefon: 072-748 58 20
E-post: info@interiorcluster.se
Post: Tegnérgatan 2a, 352 34 Växjö
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Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen, ordföranden, den verkställande direktören och för ekonomisk 
rapportering.

1 Allmänt
Denna arbetsordning fastställs av styrelsen. Arbetsordningen skall årligen fastställas vid konstituerande styrelsemöte. 
Härutöver skall arbetsordningen revideras när så erfordras.

2 Konstituerande styrelsemöte
Omedelbart efter ordinarie årsstämma (april) skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde, varvid följande 
ärenden skall förekomma:
– Val av mötessekreterare 
– Val av justeringsmän för mötet
– Val av styrelseordförande 
– Firmatecknare
– Registrering bolagsverket
– Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion
– Övrigt

3 Övriga styrelsemöten

3.1 Utöver det konstituerande mötet skall styrelsen normalt hålla...tre.. möten per år.

3.2 Vid vart och ett av dessa möten skall följande ärenden behandlas;
– Val av sekreterare och justeringsperson 
– Genomgång av föregående mötes protokoll 
– VD rapport
– Ekonomisk rapport
– Övriga frågor
– Nästa styrelsemöte

3.3 Vidare skall vid ordinarie styrelsemöte, utöver ovan angivna återkommande föredragningspunkter, årligen före-
komma;
– godkännande av årsredovisning med förslag till vinstdisposition (jan)
– antagande av strategisk plan (juni)
– antagande av budget för kommande år (okt)

3.4 Härutöver kan extra styrelsemöten hållas vid behov, också per telefon, per capsulam (att man skriver under ett 
protokoll och är överens om beslut utan att ha träffats) eller genom videokonferens.

Styrelsens arbetsordning 2021
Interior Cluster Sweden AB (556984-3856)
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4 Sekretess, protokoll mm

4.1 All information som lämnas styrelsens ledamöter av Bolaget och som inte offentliggjorts skall behandlas som 
strikt konfidentiellt och får icke avslöjas för tredje person.

4.2 Kallelse och skriftlig information för styrelsen utsänds före möte.
4.3 Vid sammanträden ska protokoll föras. Protokoll från styrelsemöte skall ange tagna beslut och justeras av 
ordföranden och av en särskilt utsedd protokollsjusterare. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på
betryggande sätt.

5 Ordföranden
Det åligger styrelsens ordförande att:
– Genom kontakter med verkställande direktören följa bolagets utveckling
– Tillse att styrelsens ledamöter genom verkställande direktörens försorg fortlöpande får den information som  
   behövs för att kunna följa bolagets ställning och utveckling
– Samråda med verkställande direktören i viktiga frågor
– Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen och bolagsordning
– Att på styrelsens uppdrag förhandla om verkställande direktörens anställningsvillkor

6 Styrelsen

6.1 Styrelsen skall utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden.

6.2 Styrelsen ska upprätta en arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska minst en gång om året revideras 
genom beslut av styrelsen.

6.3 Styrelsen skall tillse att Bolagets organisation är ändamålsenlig, varför styrelsen fortlöpande skall utvärdera 
Bolagets handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltning och placering av Bolagets medel.

6.4 Styrelsen skall fastställa målsättningar, policies och strategiska planer för Bolaget samt fortlöpande övervaka 
såväl efterlevnaden av dessa som att de, efter rapport från verkställande direktören blir föremål för uppdatering och 
översyn.

7 VD
Verkställande direktören skall förelägga styrelsen ärendena för beslut i enlighet med 
VD-instruktion. VD-instruktionen skall årligen fastställas vid konstituerande styrelsemöte. Härutöver skall 
VD-instruktionen revideras när så erfordras.
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Bolagsordning
2014-10-08 
Interior Cluster Sweden 556984-3856

§ 1 Firma
Bolagets firma är Interior Cluster Sweden AB

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Vaggeryd

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva klusterverksamhet för svensk möbelindustri samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 5 Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen består av 1–10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för den tiden intill 
dess nästa årsstämma hållits.

Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska välja 1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten, e-post eller fax tidigast sex och senast två veckor före 
stämman.

§ 9  Bolagsstämma
Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

1) Val av ordförande för stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Godkännande av dagordning
4) Val av en eller två protokolljusterare 
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande 
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 fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut om  
 a.  om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall 
 koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 b.  om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 c.  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer. 
8) Fastställande av styrelse- och eventuella revisorarvoden
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor samt eventuella revisorssuppleanter
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid 
 bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier 
 utan begränsning i röstantalet.

§ 10 Räkenskapsår
 Räkenskapsår är 0101–1231.
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VD-Instruktion
För verkställande direktörens arbete i Interior Cluster Sweden, 556984-3856

1 Allmänt 
1.1 Den verkställande direktören/klusterledaren, ”VD”, skall enligt kapitel 8 i aktiebolagslagen sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Denna instruktion begränsar inte VD:s ansvar för aktie-
bolagets verksamhet enligt aktiebolagslagen. VD ska följa nedanstående riktlinjer och anvisningar. Därutöver skall 
VD även följa särskilda riktlinjer och anvisningar från styrelsen som meddelas för VD:s verksamhet eller ett speciellt 
ärende. 

1.2 VD får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av 
Bolagets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan vä-
sentlig olägenhet för Bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

1.3 VD skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt. VD skall tillse att det finns ett väl fungerande 
redovisnings- och rapporteringssystem i förhållande till Bolagets storlek och förhållanden i övrigt.

1.4 VD får företräda Bolaget och teckna dess firma beträffande uppgifter enligt ovan förutom i de ärenden som 
inskränkningar i denna VD-instruktion behandlar.

1.5 VD har lojalitetsplikt på så sätt att VD alltid skall handla i Bolagets intresse.

2 Inskränkningar i befogenheter
VD: s befogenheter är inskränkta på så sätt att VD inte äger rätt att fatta beslut eller ingå avtal rörande:

2.1 Bolagets övergripande strategi och övergripande styrtal

2.2 Bolagets varumärken

2.3 Tillsättande och avsättande av personer som rapporterar direkt till VD (Beslutet måste godkännas av styrelse-
ordförande)

2.4 Väsentlig ändring av Bolagets organisation. Med väsentlig ändring av Bolagets organisation avses här ändring i 
form av tillägg eller borttagande av huvudsaklig del i organisationen 

2.5 Ändring av Bolagets verksamhetsinriktning. Med ändring av Bolagets verksamhetsinriktning avses här aktiviteter 
som inte kan anses ligga inom ramen för Bolagets verksamhet. 

2.6 Väsentlig ändring av geografisk placering av Bolagets verksamhet. 

2.7 Investeringar till ett sammanlagt investeringsbelopp överstigande SEK 20 000:-. 

2.8 Upptagande av lån eller annan kredit. Med upptagande av lån eller annan kredit aves här inte sedvanliga 
leverantörskrediter och/eller förskott från kunder.

2.9 Ställande av säkerhet för Bolagets eller annans åtagande. 

2.10 Överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren.

2.11 Förvärv eller överlåtelser av andelar i andra företag. 

2.12 Handel med aktier, valutor och ränteinstrument eller liknande i placeringssyfte.

2.13 Ingående eller förändring av väsentligt avtal, undantaget kundavtal. Med väsentligt avtal avses här avtal som 
överstiger SEK 100 000:-.
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2.14 Ingående av avtal eller förändring av avtal med aktieägare. Med aktieägare avses här aktieägare enligt Bolagets 
aktiebok vid var tidpunkt.

2.15 Ingående av avtal eller förändring av avtal med VD, tredje man som VD har väsentlig intressegemenskap med 
eller tredje man som VD äger rätt att, själv eller i förening med andra, företräda. 

3 Förberedande av styrelseärenden
VD skall efter samråd med styrelseordföranden i tillräckligt god tid före styrelsemöte ombesörja att förslag till 
dagordning sättes upp och att annat material nödvändigt för behandling av respektive ärende framtages.

4 Föredragande av styrelseärenden
VD skall på styrelsemöte föredra ärende som styrelsen skall besluta i enligt bestämd arbetsfördelning likaså annat 
ärende som VD ombett styrelsen att besluta i.

5 Löpande information till styrelsen
5.1 VD skall månadsvis lämna en redogörelse för Bolagets utveckling och väsentliga händelser sedan närmast 
föregående redogörelse. Redogörelsen skall föredras av VD vid styrelsemöte och skall mellan styrelsemötena lämnas 
i skriftlig form. Särskilt skall i sådan redogörelse beaktas bolagets finansiella ställning och utveckling. VD är i sådan 
redogörelse skyldig att vid var tidpunkt följa eventuella särskilda anvisningar som styrelsen fastställt gälla för VD:s 
rapportering till styrelsen.

5.2 Om VD utan styrelsens bemyndigande vidtagit åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Bola-
gets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse skall VD snarast underrätta styrelsen därom. Sådan 
underrättelse skall lämnas i form som styrelsens ordförande, efter VD:s initiala information till denne, bestämt.

6. Administration runt styrelsens arbete
6.1 VD skall efter samråd med styrelseordföranden tillse att kallelse till styrelsemöte sker. Kallelse, förslag till dag-
ordning och annat material nödvändigt för behandling av respektive ärende skall tillsändas ordinarie ledamöter och 
suppleanter senast fem arbetsdagar före styrelsemötet. 

6.2 VD skall tillse att protokoll från styrelsemöten förvaras på ett betryggande sätt.

6.3 VD skall tillse att protokoll efter styrelsemöte blir utskrivet så snart kan ske. Vidare skall VD tillse att kopia på 
protokoll sänds till samtliga ledamöter så fort protokoll undertecknats och justerats.

7 Attester i bolaget
7.1 VD skall tillse att uppdaterade attestinstruktioner alltid finns tillgängliga i Bolaget för såväl leverantörsfakturor, 
kundkreditfakturor, löne- och ersättningsunderlag och betalningar från bolaget som andra typer av ärendehantering 
i Bolaget som enligt sedvanliga interna kontrollrutiner bör omfattas av sådan attestinstruktion. Om attesträtt kan 
delegeras skall detta framgå av instruktionerna tillsammans med vem eller vilka attesträtten kan delegeras till.

7.2 VD har inte rätt att attestera egna mellanhavanden med Bolaget. Underlag för VD:s mellanhavanden med 
bolaget skall attesteras av styrelsens ordförande eller av en av styrelsens ordförande utsedd person.

8 Om denna instruktion
VD-instruktionen bör vara föremål för granskning/genomgång årligen.
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Bolagsstämma

DAG 22 april 2021
TID 16.00–16.15
PLATS Skillingaryd eller digitalt 
KALLADE Samtliga ägare/intressenter i Interior Cluster Sweden AB, org. nr 556984-3856

DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av sekreterare 
6. Val av en eller två protokolljusterare 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse 
9. Beslut om  
 a.  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 b.  disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 c.  ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör. 
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse och revisor
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande
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Interior Cluster Sweden AB, org.nr 556984-3856
Styrelsen har sitt säte i Vaggeryd, Jönköpings län

Interior Cluster Sweden AB är ett möbel- och inredningskluster i Sverige med ambitionen att den svenska möbel- 
och inredningsbranschen ska uppfattas som världsledande. 
Möbelklustret bildades 2015 utifrån medlemsföretagens och huvudintressenternas ambition att driva utvecklings- 
arbete i en struktur där olika aktörers intresse för möbel- och inredningsbranschen kanaliseras. Det är ett kluster av 
företag; möbelproducenter, underleverantörer, formgivare, intressenter och kommuner som vill stötta företag och 
det lokala näringslivet. Möbelklustret är en nationell medlemsorganisation med uppdrag att sammankoppla lokala 
och regionala intressenter och företag i branschen. Målet är att stödja medlemsföretagen att generera hållbar till-
växt, ökad lönsamhet samt sysselsättning och det görs genom projektsamverkan.  
Interior Cluster Sweden ägs av föreningen Det Svenska Möbelklustret som i praktiken är det geografiska området 
Småland, Västra Götaland och Skåne. Tillsammans med design-, möbel- och inredningsbranschens företrädare är 
Interior Clusters största uppgifter att: 
• vara en mötesplats, samlingsplats och en arena för branschrelevant FoU,  
• skapa intresse för möbel- och inredningsbranschen regionalt, nationellt och internationellt, 
• sprida kunskap som främjar hållbarhet, värderingar och innovation för ökad konkurrenskraft. 

Interior Cluster Sweden ska tillvarata den potential som finns i möbelregionen, väl grundad i en genuin industri- 
och hantverkstradition. Genom att initiera och driva utvecklingsprojekt för aktörer i värdekedjan från designprocess 
till färdig produkt, skapas samverkansmöjligheter som annars inte vore tillgängliga för det enskilda företaget.  
Möbelklustrets basverksamhet besår av att förvalta och driva verksamheten, synliggöra och dess aktiviteter via web-
ben och sociala medier men också att synliggöra medlemsföretagen och initiera projekt i samverkan med finansiärer 
och andra organisationer. 
De prioriterade områdena för klustrets projektverksamhet är fortsatt internationalisering, kompetensutveckling och 
innovation. Genom lyhördhet för branschens behov initierar och utvecklar klusterorganisationen projektinitiativ 
vars syfte ska vara att skapa förutsättningar för medlemsföretagens tillväxt och ökad lönsamhet. 
Året 2020 inleddes med en lyckad Möbelriksdag i Växjö där stafettpinnen lämnades vidare till Vaggeryd som ska 
arrangera nästa Möbelriksdag. Därefter präglades året 2020 av en pandemi och därmed en omställning från fysiska 
till digitala möten.  
Verksamheten har under året, förutom Möbelriksdagen, har bestått av fortsatt deltagande i Tillväxtverkets kluster-
program S3- piloten, produktion av film via projekt KKRAFT, RESPECT – Inside Swedish Design, genomförande 
och avslut av förstudien STRUKTUR som genererade en förändringslokig och tydlig ambition och vilja av samver-
kan. Förstudien finansierades av Region Kronoberg och Region Jönköpings län. Ett INSIDE SWEDISH DESIGN 
event genomfördes i samband med Paris Design Week. Inside Swedish Design är ett koncept som för samman 
svensk möbelindustri för att profilera Sverige som ett ledande och betydelsefullt designland. Förstudien KUNSKAP 
I RÖRELSE påbörjades med Västra Götaland som finansiär och det internationellt konsortiet av möbelkluster från  
CZ, IT, RO, ES och SL påbörjande arbetet med att skriva en EU/Cosme-ansökan gällande Cluster Go 
International 2021-2023. 
Medlemsföretag och huvudintressenterna har varit involverade i arbetet med den långsiktig planen för verksam-
heten med sikte på 2023 och kommande projektinitiativ består av bla Innovativ form och Teknik för ökad interna-
tionell konkurrenskraft, en fortsättning på Kunskap i rörelse samt vidareutveckling av Design Rookie.  

Växjö 210315
Anna Rosenqvist
VD

Verksamhetsberättelse 2020
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Interior Cluster Sweden AB
Org.nr 556984-3856
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Styrelsen och verkställande direktören för Interior Cluster Sweden AB får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 2020.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
Förvaltningsberättelse
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
 
Interior Cluster Sweden AB är ett möbel- och inredningskluster i Sverige med ambitionen att den 
svenska möbel- och inredningsbranschen ska uppfattas som världsledande.

Möbelklustret bildades 2015 utifrån medlemsföretagens och huvudintressenternas ambition att 
driva utvecklingsarbete i en struktur där olika aktörers intresse för möbel- och 
inredningsbranschen kanaliseras.  Det är ett kluster av företag; möbelproducenter, 
underleverantörer, formgivare, intressenter och kommuner som vill stötta företag och det lokala 
näringslivet. Möbelklustret är en nationell medlemsorganisation med uppdrag att sammankoppla 
lokala och regionala intressenter och företag i branschen. Målet är att stödja medlemsföretagen 
att generera hållbar tillväxt, ökad lönsamhet samt sysselsättning och det görs genom 
projektsamverkan. 

Interior Cluster Sweden ägs av föreningen Det Svenska Möbelklustret som i praktiken är det 
geografiska området Småland, Västra Götaland och Skåne. Tillsammans med design-, möbel- 
och inredningsbranschens företrädare är Interior Clusters största uppgifter att:
 vara en mötesplats, samlingsplats och en arena för branschrelevant FoU, 
 skapa intresse för möbel- och inredningsbranschen regionalt, nationellt och internationellt,
 sprida kunskap som främjar hållbarhet, värderingar och innovation för ökad konkurrenskraft.
 
Interior Cluster Sweden ska tillvarata den potential som finns i möbelregionen, väl grundad i en 
genuin industri- och hantverkstradition.  Genom att initiera och driva utvecklingsprojekt för 
aktörer i värdekedjan från designprocess till färdig produkt, skapas samverkansmöjligheter som 
annars inte vore tillgängliga för det enskilda företaget. 

Möbelklustrets basverksamhet besår av att förvalta och driva verksamheten, synliggöra och dess 
aktiviteter via webben och sociala medier men också att synliggöra medlemsföretagen och 
initiera projekt i samverkan med finansiärer och andra organisationer.

De prioriterade områdena för klustrets projektverksamhet är fortsatt internationalisering, 
kompetensutveckling och innovation. Genom lyhördhet för branschens behov initierar och 
utvecklar klusterorganisationen projektinitiativ vars syfte ska vara att skapa förutsättningar för 
medlemsföretagens tillväxt och ökad lönsamhet.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Året 2020 inleddes med en lyckad Möbelriksdag i Växjö där stafettpinnen lämnades vidare till 
Vaggeryd som ska arrangera nästa Möbelriksdag. Därefter präglades året 2020 av en pandemi 
och därmed en omställning från fysiska till digitala möten. 
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Verksamheten har under året, förutom Möbelriksdagen, har bestått av fortsatt deltagande i 
Tillväxtverkets klusterprogram S3- piloten, produktion av film via projekt KKRAFT, RESPECT  
Inside Swedish Design, genomförande och avslut av förstudien  STRUKTUR som genererade en 
förändringslokig och tydlig ambition och vilja av samverkan. Förstudien finansierades av Region 
Kronoberg och Region Jönköpings län. Ett INSIDE SWEDISH DESIGN event genomfördes i 
samband med Paris Design Week.  Inside Swedish Design är ett koncept som för samman svensk 
möbelindustri för att profilera Sverige som ett ledande och betydelsefullt designland. Förstudien 
KUNSKAP I RÖRELSE påbörjades med Västra Götaland som finansiär och det internationellt 
konsortiet av möbelkluster från  CZ, IT, RO, ES och SL påbörjande arbetet med att skriva en 
EU/Cosme-ansökan gällande Cluster Go International 2021-2023.

Medlemsföretag och huvudintressenterna har varit involverade i arbetet med den långsiktig 
planen för verksamheten med sikte på 2023 och kommande projektinitiativ  består av bla 
Innovativ form och Teknik för ökad internationell konkurrenskraft, en fortsättning på Kunskap i 
rörelse samt vidareutveckling av Design Rookie. 

Företaget har sitt säte i VAGGERYD.
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017  
Nettoomsättning 1 524 1 503 3 531 3 147  
Resultat efter finansiella poster 848 65 -96 -220  
Soliditet (%) 49,4 42,0 52,0 28,7  

 
Förändring av eget kapital

Aktie- Balanserat Årets Totalt

kapital resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 50 000 322 877 56 835 429 712
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:  56 835 -56 835 0
Årets resultat 498 374 498 374
Belopp vid årets utgång 50 000 379 712 498 374 928 086

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 379 712
årets vinst 498 374

878 086
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 878 086

878 086
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning 1 524 173 1 502 650
Övriga rörelseintäkter 1 735 607 753 338
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 259 780 2 255 988

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 563 116 -1 345 294
Övriga externa kostnader -308 902 -306 138
Personalkostnader 2 -536 785 -539 401
Summa rörelsekostnader -2 408 803 -2 190 833
Rörelseresultat 850 977 65 155

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 658 -150
Summa finansiella poster -2 658 -150
Resultat efter finansiella poster 848 319 65 005

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -213 000 0
Summa bokslutsdispositioner -213 000 0
Resultat före skatt 635 319 65 005

Skatter
Skatt på årets resultat -136 945 -8 170
Årets resultat 498 374 56 835
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 406 250 278 012
Övriga fordringar 14 381 84 708
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 216 672 113 910
Summa kortfristiga fordringar 637 303 476 630

Kassa och bank
Kassa och bank 3 1 582 694 546 159
Summa kassa och bank 1 582 694 546 159
Summa omsättningstillgångar 2 219 997 1 022 789

SUMMA TILLGÅNGAR 2 219 997 1 022 789
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 379 712 322 877
Årets resultat 498 374 56 835
Summa fritt eget kapital 878 086 379 712
Summa eget kapital 928 086 429 712

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 213 000 0
Summa obeskattade reserver 213 000 0

Långfristiga skulder
Övriga skulder 37 483 28 183
Summa långfristiga skulder 37 483 28 183

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 0 1 850
Leverantörsskulder 22 257 168 761
Skatteskulder 58 905 12 141
Övriga skulder 177 085 23 503
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 783 181 358 639
Summa kortfristiga skulder 1 041 428 564 894

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 219 997 1 022 789
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Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
 
 
Not 2 Medelantalet anställda

2020 2019

Medelantalet anställda 1 1

 
Not 3 Checkräkningskredit

2020-12-31 2019-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 300 000  
Utnyttjad kredit uppgår till 0  

 
Not Ställda säkerheter

2020-12-31 2019-12-31

Företagsinteckning 300 000  
300 000  
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Vaggeryd den 5 april 2021
 
 
 
 
Thomas Wilsson Thomas Johannesson
Ordförande

Cecilia Ask Engström Erik Lund

Peter Jiseborn Mattias Peterson

Anna Rosenqvist
Verkställande direktör

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den            april 2021
 
Ernst & Young Aktiebolag
 
 
 
Rickard Johansson
Auktoriserad revisor
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Interior Cluster Sweden  •  072-748 58 28  •  info@interiorcluster.se  •  www.interiorcluster.se 

Stora utmaningar för vår unika svenska möbelindustri
...men tillsammans är vi starka
Världen älskar våra svenska möbler. Svenska Möbler är innovativ design, gediget hantverk och 
gammal tradition med hållbarheten i fokus - från minsta materialdetalj till produktionsprocess. 
Men risken är stor att vår eftertraktade svenska möbelindustri går i graven.

Många små möbelproducenter kämpar hårt för att överleva. Det är tuffa krav på miljövänliga bioprodukter, 
en forskningsvärld som inte är van att kommunicera med industrin samtidigt som massor med svensk skog går 
på export istället för att bli till vackra bord och stolar. Detta är bara några av alla utmaningar som vår unika 
svenska möbelbransch står inför. Och lösningen är detsamma oavsett om du frågar bransch, forskare, arkitekter, 
träproducenter, formgivare eller grossister - vi måste börja samarbeta, börja prata med varandra och bygga broar.

Starka tillsammans. Aldrig har väl begreppet “tillsammans är vi starka” varit mer sant och relevant. Varje 
liten möbelproducent sitter inne på så mycket kunskap, erfarenhet och vilja att föra det svenska möbelarvet vi-
dare till kommande generationer. Men varje enskild producent där ute i landet är väldigt ensam och ofta ganska 
liten. Men närmare 90 svenska möbel- och inredningsföretag är starka tillsammans. Interior Cluster Sweden är 
den naturliga och viktiga basen för att bygga broar med forskningen, formgivning och träindustri. Kunskap som 
sätts i rörelse är en förutsättning för att tillsammans använda varandras erfarenhet och kompetens när vi presen-
terar vårt svenska varumärke ute i Europa och världen.

Succéevent i Auktionsverket. Att samarbete är ett vinnande koncept visade Interior Cluster Sweden med 
succéeventet Inside Swedish Design i samarbete med Beckmans Designhögskola och Stockholms Auktionsverk 
den 8–13 februari i Auktionsverkets anrika lokaler på Nybrogatan. 26 svenska möbel- och designföretag visade 
här upp fantastisk svensk, hållbar och unik design under rubriken “Presence and Innovation”, ett event som fick 
stor spridning i media - både i press och tv. Under en vecka blev detta en kreativ mötesplats för Sveriges mest 
intressanta branschprofiler och designlegender. Möten och samtal i ett antal mycket uppmärksammade digitala 
livesända talks satte viktiga ämnen på agendan.

Sådde viktiga frön. Hur ska svensk möbelindustri möta framtidens tuffa krav på allt från hållbarhet och 
cirkularitet? Hur ska vi kunna använda mer svensk furu i möblerna? Och hur ska vi få bort alla farliga ämnen i 
våra möbler - det vi inte ser med ögat. Detta var några av många angelägna diskussioner som sådde viktiga frön 
till fortsatt dialog. Vi är stolta över vår svenska möbelindustri. Men svensk möbelindustri behöver bygga stabila 
och innovativa broar för att fortsätta vara i världsklass inom design, forskning och produktion även i framtiden. 
Samma broar behövs för att svenska möbler ska fortsätta tillverkas i Sverige. Broar mellan forskning och
industri, mellan tillverkare och kunder.

En stark bro har börjat byggas. Tillsammans är vi  starka. Nu utmanar vi inför en hållbar svensk framtid!

Växjö Februari 2021, Anna Rosenqvist och Anne Marchal
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”Interior Cluster
Sweden en samlingsplats 
för möbel- och
inredningsbranschen 
i Sverige”

Anna Rosenqvist, VD Interior Cluster Sweden
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