
    

 

 
  
 
  
  

Årsredovisning för 
  

Boarding for Success Sweden ekonomisk 
förening 
769622-2665 

  
  

Räkenskapsåret 
2020-01-01 - 2020-12-31 

  

 
 
 Innehållsförteckning: Sida 
 
 
 Förvaltningsberättelse 
 Resultaträkning 
 Balansräkning 
 Noter 
 Underskrifter 
 
 

Fastställelseintyg 
 
Undertecknad styrelseledamot i Boarding for Success Sweden ekonomisk förening intygar härmed 
dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och 
balansräkningen fastställts på årsstämma den 27 April 2021. Stämman beslöt också att godkänna 
styrelsens förslag till resultatdisposition. 
 
Danderyd den 27 April 2021 
 
 
Katarina Knutz 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Boarding for Success Sweden ekonomisk förening, 769622-2665 får härmed avge 
årsredovisning för 2020. 

 

Verksamheten 

1. Allmänt om verksamheten 

Föreningen bildades 7 oktober 2010 med syftet att fortsatt driva nätverket Styrelsekraft som ett 
utvecklande affärsnätverk med fokus på styrelse- och affärsutvecklingsfrågor. Styrelsekraft var 
Näringsdepartementets satsning under 2009/2010 för att synliggöra kvinnliga potentiella 
styrelsekandidater inom svenskt näringsliv och offentlig sektor och därmed öka tillväxten i Sverige. 
Föreningen valde namnet Boarding for Success då Almi ägde varumärket Styrelsekraft. 

Styrelse under året 

Vid årsstämman 2020 valdes: 

Hanna Nordin, omval två år 

Jenny Furtenbach, omval två år 

Kasewa Dabagh, omval två år 

Jaquline Gyllenberg, valdes på två år av förra stämman, har därför ett år kvar 

Ulrika Englesson Sandman, valdes på två år av förra stämman, har därför ett år kvar 

Ylva Hasselbom Martelius, valdes på två år av förra stämman, har därför ett år kvar 

Katarina Knutz,nyval 1 år 

 
Suppleanter 
Natasha Belinska, nyval ett år 

Eva Norén, nyval ett år 

 
Styrelsen konstituerade sig med Jaquline Gyllenberg som ordförande. Styrelsens sammansättning 
omfattar kompetens inom management, IT, ekonomi, event, kommunikation och marknad. 

Valberedning 

Charlotte Darth, som valdes på ett år förra stämman, valdes till ytterligare ett år 

Frida Westh, som valdes på ett år förra stämman, valdes till ytterligare ett år 

Isak Abramowicz, som valdes på ett år förra stämman, valdes till ytterligare ett år 

 

Val av revisor 

Till revisor valdes Elisabeth Nordin på 1 år -medlem i föreningen. 

2. Styrelsens arbete 
Styrelsen har hållit 8 ordinarie styrelsemöten under räkenskapsåret varav alla hållits digitalt via 
Google Hangouts/Zoom pga det rådande pandemiläget. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft stort fokus på medlemsrekrytering, planering och 
genomförande av intressanta/relevanta medlemsträffar samt marknadsföring av föreningen och 
träffarna.  

Direkt efter årsstämman infördes nationella restriktioner beträffande fysiska möten pga pandemin. 
Hela BFS´s verksamhet har under alla år byggt på fysiska möten människor emellan för att utbyta 
idéer, knyta nya kontakter samt vidareutbilda sig i styrelsefrågor. I och med de nya förutsättningarna 
måste styrelsen helt ändra verksamheten kring hur vi kunde fortsätta uppnå våra mål och erbjuda 
våra medlemmar ett värdefullt och intressant medlemskap. Styrelsen tog snabbt till sig de reviderade 
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förutsättningarna och jobbade dedikerat och hårt under året med att ställa om hela verksamheten till 
att erbjuda digitala möten vilket mottagits väl av alla medlemmar.  

Under året har styrelsen fokuserat och arbetat med: 

• Tagit fram ett årskalendarium avseende medlemsträffar 

• Arbetat utifrån verksamhetsplan år 2020-2022 

• Upphandlat och bytt hoisting partner för hemsidan  

• Utvärderat en uppgradering av hemsidan under 2021 

• Marknadsföra föreningen för att få in nya medlemmar vilket gett bra resultat 

• Kontaktat alla nya medlemmar för ”1 to1” digitala välkomstmöten. 

• Bjudit in medlemmarna att synas på hemsidan med egen presentation 

• Lansering av nytt format för träffar;”Miniträffar” med färre deltagare med fokus på case att lösa 
gemensamt.  

 
Styrelsens operativa arbete har även inneburit; 

• Planering och genomförande av nätverksträffar 

• Värvning av nya medlemmar 

• Marknadsföring av nätverket i digitala medier 

• Uppdatering av hemsidan/kandidatbanken 

• Kommunikation till medlemmar  

 
Ingen ersättning har utgått till förtroendevalda. Föreningen har inga anställda.  
 
Medlemmar 
Medlemsantalet under 2020 har varit ca 120 stycken. Antalet medlemmar varierar under året 
eftersom medlemmar tar paus i medlemskapet och nya värvningar görs löpande. Under året har BFS 
sett ett ökat intresse för vår förening vilket resulterat i ett nettotillskott av antal medlemmar. Dvs fler 
nya medlemmar har tillkommit än de som valt att pausa sitt medlemskap. För att synas i vår 
kandidatbank/hemsida krävs att man har antingen gått en styrelseutbildning och därmed blivit 
certifierad eller har erfarenhet som extern ledamot i en etablerad styrelse.  

Föreningen har två kategorier av medlemmar: 

1. Kvalificerad medlem; de som finns i vår kandidatbank och är sökbara för styrelseuppdrag 

2. Medlem; personer som vill nätverka och har intresse av att arbeta i styrelser. Dessa har idag 
inte gått någon styrelseutbildning och saknar styrelseuppdrag. De ingår i nätverket, men 
ligger inte i vår kandidatbank/hemsida förrän de formella kraven är uppfyllda. 

 
Nätverksträffar 
Föreningen har genomfört hela 10 digitala events under detta mycket speciella år- en stark prestation 
under dessa nya förutsättningar. Dessutom har x miniträffar genomförts vilket är en ny typ av aktivitet 
som introducerades under året för att ge möjlighet till medlemmar att på ett mer personligt plan knyta 
nya kontakter och arbeta med konkreta frågeställningar i team. Träffarna har fått mycket bra feed 
back från deltagarna som varit mellan 20-60 personer. Nedan en kortfattad sammanställning om 
träffarna som skett mellan april 2020-april 2021. 

 
3 juni-Styrelsearbetets ABC med med Satish Sen 

Satish Sen är styrelseproffset med ca 30 års erfarenhet som ägare, VD samt rådgivare åt ägarledda 
bolag. De senaste tio åren har han även arbetat med att föreläsa och utbilda ägare och ledare i 
styrelsefrågor som rör bolagsstyrning, aktivt ägarskap och styrelsearbete.  På seminariet fick vi 
många tips hur en styrelse bör agera när en plötslig kris uppstår. 
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24 juni-Vad innebär hållbarhet nu och framöver i styrelserummet? (Digitalt sommarmingel för 

medlemmar) 

Vi informerade om årets kommande events samt ordförande Jaquline Gyllenberg ställde frågor och 

samtalade med juristen och ledarutvecklaren samt styrelsemedlemmen i BFS, Eva Norén kring ämnet 

hållbarhet i styrelserummet.. 

 

 

27 augusti-Styrelsens arbete och ansvar när förutsättningarna förändras  

Hur påverkas styrelsen och styrelsearbetet när verksamheten förändras på kort tid? 

Vår panel som bestod av Ingrid Höög,koncernchef Wise Group, Charlotte Sundåker, CEO och 

grundare av Planethon, entreprenör och rådgivare med lång erfarenhet av att leda och utveckla 

organisationer och företag med inriktning på hållbarhet och innovation samt Roland Dansell, 

affärsrådgivare inom ägarstyrning och styrelseproffs som modererade kvällens panel och bidrog även 

med sin egen expertis som styrelseordförande i flera olika bolag. 

  

Agilt ledarskap ligger i tiden, men vad betyder det för en styrelse? Hur påverkas styrelsen och 

styrelsearbetet när verksamheten förändras, växer eller avvecklas snabbt under kort tid? Hur arbetar 

man med styrelsesammansättningen under en period med stora förändringar? Och hur säkrar man att 

styrelsen har den rätta kompetensen och sammansättningen under resan? 

Detta var några av de frågor som panelen diskuterade under kvällen.  

8/9, 24/9, 7/10, 8/12 samt 21/1,2021- Att leda genom kris & Svåra case i styrelsen (”miniträffar”) 
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Vi lanserade ett nytt koncept-miniträffar! Här fick ett mindre antal personer deltaga för att tillsammans 
rent praktiskt lösa case i styrelserummet. 

. 

Innan det praktiska arbetet tog vid inleddes kvällen av vår moderator Marlene Jegeborn (också 
medlem) som utbildar i styrelsearbete och vd-rollen. 

Dessa ”minträffar” har uppskattats stort av medlemmarna både tack vare det mindre formatet där man 
lär känna nya personer men också att man gemensamt löst uppgifter som gett nya insikter och 
kunskap.. 

 
 

26 november-Forskning möter verklighet, styrelsens ansvar för tillväxt & utveckling  

Hur kommer det sig att de flesta av oss är medvetna om behovet av att förnya våra organisationer för 
att överleva, men ändå gör så lite åt det? Ytterst är det styrelse och ledning som har ansvar för att 
driva tillväxt och säkerställa företagets överlevnad. Men när kärnverksamheten slukar alla resurser, all 
tid och energi är utmaningen att faktiskt gå från idé till affär. 

På detta seminarium gästades vi av författaren Mattias Axelson doktor i företagsekonomi och forskare 
vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Innovation samt Ariella Rotstein Gille från ICAx, ICA´s 
egen innovationshub som utvecklar nya digitala tjänster för ICA Gruppen och dess kunder. 

Under kvällens samtal fick vi ta del av Mattias forskning kring innovation och fick konkreta exempel på 
hur styrelsen kan arbeta för att lyfta fram den dolda potentialen i företaget. Ariella berättade och 
belyste hur detta rent praktiskt har tillämpats inom ICA. 

 

 

15 december- Digital Julskål för 10 års jubilaren BFS! 

https://www.boardingforsuccess.se/app/uploads/2020/10/26nov.jpg


Boarding for Success Sweden ekonomisk förening   5 
769622-2665 

Det har gått hela 10 år sedan vi startade vårt nätverk Boarding for Success och det ville vi självklart 
fira. 

Under dessa 10 år har vi arrangerat ca 80 träffar, ökat vår kunskap kring styrelsefrågor från många 
talare och varandra, byggt affärsrelationer, förmedlat styrelseuppdrag, diskuterat och fått nya insikter 
och perspektiv och inte minst mött många nya, intressanta och trevliga personer via vårt nätverk. 

Boarding for Success har sitt ursprung i programmet Styrelsekraft som dåvarande Näringsministern 
Maud Olofsson initierade 2009. På vår julskål-10 år senare hade vi äran att få ha med Maud Olofsson 
i vårt firande vilket vi var väldigt glada över. Hon berättade vad som hände för 10 år sedan, samt 
reflekterade tillsammans med oss hur hon ser på mångfaldsfrågan idag och vad som behövs för att 
driva utvecklingen framåt. 

Vi blickade också tillbaka på vad som har hänt i nätverket och även i omvärlden men också blickade 
framåt och hur vi fortsatt kan driva våra viktiga frågor under de kommande 10 åren. 

 

 

 
26 jan 2021- Professionellt sammansatta styrelser bidrar till företagets utveckling  
 
Vi fick inspiration och kunskap kring hur professionellt sammansatta styrelser kan bidra till företagets 
utveckling och tillväxt med fokus på ägarledda bolag. 
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Vi gästades av Maria Mattsson Mähl, vd och företagsledare sedan 25 år, och sedan ett decennium 
entreprenör och affärsängel, som delade med sig av sina erfarenheter i ämnet.  
 
Under kvällen hade vi också diskussionsgrupper där bolagsägare och erfarna 
styrelseledamöter/ordföranden fick möjlighet att diskutera frågor kring styrelsearbetet och vad extern 
styrelsekompetens kan bidra till. 
 

 

3 februari- AI och styrelser, hur ser framtiden ut?  

Ledarskap och arbetet i styrelsen måste ändras när digitalisering och AI ändrar våra arbetssätt. 

På detta seminarium fick vi lyssna på resultatet av ett forskningsarbete som pågått i över två år. 
Undersökningar har gjorts på styrelsens fokus för att leda företagens förändringsresa med att guida 
och övervaka AI, vi tittar på deltagarnas styrelsearbete och diskuterar möjligheter. 

Vår egen BFS medlem, styrelseproffset Liselotte Engstam, leder en workshop tillsammans med 
Fernanda Torre, från Handels House of Innovation, som också deltagit i studien. Även Professor 
Robin Teigland från Chalmers har deltagit i studien som genomförts med bla organisationerna 
Combient och FCG. 

 

 

15 februari- Hur blir man rekryterad till en styrelse?  

På detta seminarium hade vi nöjet att få ta del av två av Sveriges mest engagerade 
valberedningsintresserade. Suzanne Sandler och Agneta Franksson har erfarenhet av olika typer av 
rekrytering till styrelser från flera roller och perspektiv. De har också tagit fram en modern 
valberedningsutbildning som både Styrelseakademien Stockholm och Dagens Industri erbjuder. 
Suzanne och Agneta berättade om hur det bör gå till, hur det kan gå till och hur du som söker 
styrelseuppdrag kan agera för att hitta rätt match. 
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18 mars- Framgångsrikt styrelsearbete i en snabbföränderlig tid  
 
Föreningens hedersmedlemmar Roland Dansell och Satish Sen berättade om sin nya bok 
”Framgångsrikt styrelsearbete i en snabbföränderlig tid” – en praktisk guide som hjälper ordförande, 
ledamöter och ägare att skapa ett aktivt styrelsearbete som tar företaget säkert in i framtiden. 
 

 

 
 

Kommande seminarium 9 april- Lunchföreläsning om anti-korruption  

 

Vi kommer att gästas av Thomas Palmberg som är polis från Nationella Anti-korruptionsgruppen vid 
NOA som kommer att kommer hålla en föreläsning om anti-korruption. 

Thomas har jobbat som Polis i 32 år och har tidigare tjänstgjort på Ekobrottsmyndigheten, 
Finanspolisen och på enheten Internationellt strategiskt polissamarbete vid Rikspolisstyrelsen. 
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Finansiell ställning  
Föreningens finansiella ställning och resultat per den 31 december 2020 framgår av bilagd resultat- 
och balansräkning med tillhörande noter.  

Redovisningsbyrån Anylator Norr AB handhar föreningens bokföring. 

Föreningens revisor har varit Elisabeth Nordin. 

 

 

     

Flerårsöversikt (tkr) Belopp i kr    

  2020 2019 2018 2017 
     
Nettoomsättning 76 57 77 70 
Resultat efter finansiella poster 19 2 -12 -6 
Soliditet, % 73 77 91 88 

     
    

Förändringar i eget kapital    
  Inbetalda Balanserat Årets 
  insatser resultat resultat 

    
Belopp vid årets början 22 800 43 718 -2 925 
Inbetalda insatser 2 000     
Disposition enl årsstämmobeslut       

Balanseras i ny räkning   -2 924 2 925 
Årets resultat     13 326 

    
Belopp vid årets slut 24 800 40 794 13 326 
    
  

Resultatdisposition  
  Belopp i kr 

  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:   
balanserat resultat 40 794 
årets resultat 13 326 

  
Totalt 54 120 
    
disponeras för   
balanseras i ny räkning 54 120 

  
Summa 54 120 
  
Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tilläggsupplysningar. 
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Resultaträkning 
 
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01- 
 2020-12-31 2019-12-31 
 
Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 76 251 57 240 
Summa rörelseintäkter 76 251 57 240 
 
 
Rörelsekostnader 
Medlemsaktiviteter 1 -15 860 -17 048 
Övriga externa kostnader -41 329 -25 785 
Personalkostnader 2 0 -3 398 
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 0 -9 240 
Summa rörelsekostnader -57 189 -55 471 
 
Rörelseresultat 19 062 1 769 
 
Finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter -36 -12 
Summa finansiella poster -36 -12 
 
Resultat efter finansiella poster 19 026 1 757 
 
Bokslutsdispositioner 
Resultat före skatt 19 026 1 757 
 
Skatter 
Skatt på årets resultat -5 700 -4 682 
 
  
Årets resultat 13 326 -2 925 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31 
 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt  
liknande rättigheter 3 0 0 
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 
 
Summa anläggningstillgångar 0 0 
 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 5 800 4 100 
Övriga fordringar 4 718 0 
Summa kortfristiga fordringar 10 518 4 100 
 
Kassa och bank 
Kassa och bank 97 863 78 169 
Summa kassa och bank 97 863 78 169 
 
Summa omsättningstillgångar 108 381 82 269 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 108 381 82 269 
 

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Inbetalda insatser och emissionsinsatser 24 800 22 800 
Summa bundet eget kapital 24 800 22 800 
 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 40 794 43 719 
Årets resultat 13 326 -2 925 
Summa fritt eget kapital 54 120 40 794 
 
Summa eget kapital 78 920 63 594 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 5 159 6 732 
Skatteskulder 10 382 8 587 
Övriga skulder 13 920 3 356 
Summa kortfristiga skulder 29 461 18 675 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 108 381 82 269 
 

 
 
 



Boarding for Success Sweden ekonomisk förening   11 
769622-2665 

Noter 
 
 
Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
Årsredovisning i mindre aktiebolag. 
 
 
 
 
 

Fordringar 
 
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. 
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
 
 
 
 
 

Definition av nyckeltal 
 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutning. 
 
 

Not 1  
Medlemsaktiviteter 

  

  2020-12-31 2019-12-31 

   
Medlemsaktiviteter 7 110 16 714 
Hemsida   334 
   
 

Not 2   Anställda och personalkostnader 
 
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått. 
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Not 3  Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
och likn rättigheter 

  

  2020-12-31 2019-12-31 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 46 200 46 200 

   
  46 200 46 200 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
-Vid årets början -46 200 -36 960 
-Årets avskrivning enligt plan   -9 240 

   
  -46 200 -46 200 
   
Redovisat värde vid årets slut 0 0 

   
 
 

Underskrifter 
 
Danderyd den 27 April 2021 
 
    

  
Jaquline Gyllenberg Katarina Knutz 
    
    
    
Jenny Furtenbach Ulrika Englesson Sandman 
    
    
    
    
Ylva Hasselbom Martelius   
    
    
    
Hanna Nordin Kasewa Dabagh 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Min  revisionsberättelse har lämnats den 9 April 
2021. 

  

  
 
 

  

    
Elisabeth Nordin   
    

  
 


