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Härmed kallas till extra bolagsstämma i V.S. VisitSweden AB, org.nr. 556500–7621. 

Tid:  Fredagen den 17 januari 2020, kl. 13.00 

Plats: V.S. VisitSweden AB, Slussplan 9, Stockholm 

 

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i 

bolagsstämman.  

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i 

anslutning till denna ställa frågor till bolaget. 



 

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.  

 

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till V.S. VisitSweden AB, 

Box 3030 (Slussplan 9), 103 61 Stockholm eller till Pia af Petersens per mail: 

pia.afpetersens@visitsweden.com, alternativt på telefon 08-789 10 00 och bör vara bolaget 

tillhanda senast en vecka före stämman.  

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Stämmans ordförande utser protokollförare 

5. Val av en eller två justerare 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Beslut om närvarorätt för utomstående 

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 

9. Beslut om ändring av bolagsordningen 

10. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och 

styrelseordförande   

11. Beslut om antalet styrelseledamöter 

12. Beslut om arvoden till utskottsledamöter 

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 

14. Beslut om ägaranvisning 

15. Övrigt  

16. Stämmans avslutande 

  



2. Ordförande vid stämman 

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Karin Johansson väljs till ordförande vid 
stämman. 

9. Beslut om ändring av bolagsordningen 

Aktieägaren föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna innebär i huvudsak förändring 
av verksamhetsföremålet och att hembudsklausulen tas bort. 

Se bilaga 1 för aktieägarens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen. 

11. Antalet styrelseledamöter 

Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter. 

12. Arvode till utskottsledamöter 

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode (beräknat på 
årsbasis) utgå för arbete inom revisionsutskottet med 25 000 kronor till utskottets ordförande 
och med 20 000 kronor till ledamot. 

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till 
arbetstagarrepresentant. 

13. Styrelseledamöter och styrelseordförande 

Aktieägaren föreslår omval av Karin Johansson, Susanne Andersson, Jenny Lahrin, Jonas 

Siljhammar, Richard Törnblom och Jari Virtanen samt nyval av Lotta Jarleryd, med följande 

motivering:  

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, 

erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda 

ledamöter. 

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, 
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av 
mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. 
Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med 
vad som framgår av statens ägarpolicy. 

Aktieägaren föreslår att Karin Johansson ska väljas till styrelsens ordförande. 
 

14. Beslut om ägaranvisning 

Aktieägaren föreslår att ägaranvisning beslutas att gälla för V.S. VisitSweden AB enligt bilaga 
2. 



Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats 
corporate.visitsweden.com.   

_______________ 

 

Stockholm den 20 december 2019 

V.S. VisitSweden AB 

STYRELSEN 

 

  



 

Bolagets företagsnamn är V.S. VisitSweden AB. 

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun. 

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att genom effektiva kommunikationskanaler 

marknadsföra Sverige som turistland hos utländska målgrupper och bidra till att öka Sveriges 

attraktionskraft som besöksmål, på marknadsmässiga villkor och med marknadsmässig 

avkastning bedriva PR- och marknadsföringsåtgärder avseende enskilda destinationer i 

Sverige och Sverige som turistland, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.  

Bolagets aktiekapital ska vara lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner 

(20 000 000) kronor. 

Antalet aktier ska vara lägst fem hundra tusen (500 000) och högst två miljoner (2 000 000). 

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) och 

högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om 

ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande 

för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. 



Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) 

revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.   

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av 

bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor 

före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och 

senast tre (3) veckor före stämman. 

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom 

annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för 

kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.  

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till 

styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör 

vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma 

ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till 

stämman. 

___________________ 

Antagen vid bolagsstämma den 17 januari 2020. 

  

  



V.S. VisitSweden AB (nedan Bolaget) ska enligt bolagsordningen ”genom effektiva kommuni-

kationskanaler marknadsföra Sverige som turistland hos utländska målgrupper och bidra till 

att öka Sveriges attraktionskraft som besöksmål” (”Uppdraget”).  

Inom ramen för Uppdraget ska bolaget göra följande: 

a) Satsningar på marknader där det finns tillväxtpotential för turism till Sverige;  

b) Medverka till genomförandet av regeringens exportstrategi i tillämpliga delar (främst 

med avseende på Design- och Naturprogrammet). 

c) I samråd med Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 (UD 

2017:01) bidra i förberedelsearbetet inför Sveriges deltagande i Expo 2020.  

Uppdragsmål har inte beslutats. 

Kammarkollegiet utbetalar efter rekvisition av Bolaget de belopp som staten anslår till 

turistfrämjande.  

Bolaget ska senast den 1 mars varje år lämna en redovisning med följande innehåll till 

regeringen (Näringsdepartementet).  

a) hur insatserna bidrar till att Sverige har och ökar sin attraktionskraft som turistland, 



b) hur insatserna bidrar till en långsiktigt konkurrenskraftig besöksnäring,  

c) hur bolaget arbetar med att stärka uppföljningsbarheten, vilka metoder som 

används för utvärdering och analys samt hur de förhåller sig till branschstandard 

för uppföljning av marknadsföring, 

d) vilka överväganden som legat till grund för insatserna och prioriteringarna, 

e) omfattning och resultat av marknadsföringsinsatserna, fördelat på olika 

utlandsmarknader, 

f) hur bolaget har arbetat med att digitalisera och centralisera sin verksamhet; vilka 

åtgärder som vidtagits och hur kostnaderna har minskat, 

g) fördelningen av statliga medel fördelat på bolagets kostnadskomponenter,  

h) kostnaden för insatserna och graden av medfinansiering från andra aktörer över 

tid, samt 

i) i vilka avseenden bolagets insatser innebär en förändring i förhållande till tidigare 

år.  

Bolaget ska etablera ett fristående rådgivande icke-arvoderat forum med representanter 

utsedda av Svensk Turism vars syfte är att genom intressentdialog tillvarata besöksnäringens 

kompetens inför marknadsföringen av Sverige. 

Denna ägaranvisning gäller till dess bolagsstämma meddelar annat. 

___________________ 

Antagen vid bolagsstämma den 17 januari 2020. 

 


