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Succé
ta in
hjälp
utifrån

Även en suppleant kan
tvingas ta ansvar i aktiebolaget

E

tt aktiebolag ska ha en styrelse. Om
styrelsen har färre än tre styrelse
ledamöter ska det finnas minst en
styrelsesuppleant. Det går alltså att registrera
en styrelse som består av en styrelseledamot
och en styrelsesuppleant.
Formella krav på en styrelseledamot är att
hen måste vara minst 18 år, inte vara försatt i
konkurs och inte ha näringsförbud.
I och med att man accepterar ett styrelse
uppdrag följer en skyldighet att omsorgsfullt
och lojalt uppfylla sina förpliktelser som
styrelseledamot. Styrelsens uppgift är att leda
företagets verksamhet, kalla aktieägarna till
bolagsstämma, ansvara för att skatter betalas
in samt att upprätta årsredovisningar.

Inte längre bara
fäder och söner
i Bendex styrelse

Externa styrelseledamöter och ett
aktivt styrelsearbete är framgångsfaktorer för landsbygdsföretaget
Bendex. Det är också precis vad
forskning visar, oavsett bransch.

DET FINNS FLERA situationer som medför ett
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endex är ett industriföretag i Hylte på
gränsen mellan Halland och Småland.
Ägarna Daniel Alexandersson, vd, och
Johan Björklund, produktionschef, hade från
början bara sina fäder i styrelsen. Men efter
hand har de tagit in tre olika externa styrelse
ledamöter.
– Vi ville ha någon utomstående som kom
med input och ville säkra upp ifall någon av
ägarna skulle falla ifrån, säger Daniel Alexan
dersson.
UNDER TIDEN HAR det blivit tydligare vad de

själva vill, vilken kompetens de behöver och
hur de vill använda sin styrelse. Dessutom har
de lärt sig att behovet förändras efterhand som
företaget utvecklas.
Johan Björklund och Daniel Alexandersson
ser enbart fördelar med styrelsearbetet. De
tycker att det känns tryggt att ha externa ögon
på sig, de har vidgat vyerna och har lättare att
lyfta blicken. De hamnar inte lika ofta i de
taljfrågor som de gjorde tidigare då lednings
gruppen fungerade som strategiskt forum.
Styrelsearbetet har också gjort att de måste
enas om vad de vill.

30

Har du tips på ämnen som du vill att Katarina Wiklund ska ta upp i
Gröna A
 ffärer? Kontakta henne på: katarina.wiklund@hushallningssallskapet.se

Daniel Alexandersson och Johan Björklund har goda erfarenheter av externa styrelse
ledamöter. Deras företag Bendex levererar helhetslösningar inom bockade rör och plåt
baserade konstruktioner.

personligt betalningsansvar för styrelsen. Två
av dem är att inte skicka in årsredovisningen
till Bolagsverket inom 15 månader
från räkenskapsårets utgång och att inte

upprätta kontrollbalansräkning.
När styrelsen misstänker att det egna
kapitalet är mindre än hälften av bolagets
registrerade aktiekapital måste en kontroll
balansräkning upprättas. Om aktiekapitalet
är mindre än hälften måste styrelsen kalla till
bolagsstämma och besluta om bolaget ska
försöka återställa hela aktiekapitalet eller om
bolaget ska likvideras. I annat fall kan styrel
seledamöterna bli ansvariga för de skulder
bolaget drar på sig.
I DRIFTBOLAG INOM lantbrukssektorn

bildas många gånger enmansbolag. Då låter
ofta ägaren någon närstående såsom hustru,
sambo eller vän träda in som styrelsesupple
ant. Det är inte ovanligt att vi får frågor från
blivande suppleanter om vilket ansvar de har
och vad de riskerar genom att acceptera att
vara suppleant.
Huvudregeln är att en suppleant har ansvar
på samma sätt som en styrelseledamot i de fall

suppleanten måste träda in i stället för den
ordinarie ledamoten. Det kan till exempel vara
för att underteckna deklarationen eller betala
skatt.
Att gentemot Skatteverket eller annan myn
dighet försöka att bli fri från ansvar genom
att hävda att man är suppleant bara för att
maken eller sambon behövt det för att kunna
driva verksamheten godtas inte. Dessutom
har suppleanten ett ansvar att följa verksam
heten för att med kort varsel kunna ta över
om en ordinarie styrelseledamot blir sjuk eller
liknande.
I en affärsverksamhet som
löper på och där styrelsele
damöterna tar sitt ansvar
behöver alltså suppleanten
inte träda in och tar därmed
ingen risk.
Katarina Wiklund,
vd i Östergötland och jurist

FAKTA: NY UTBILDNING

Vi ville ha någon
utomstående som
kom med input och
ville säkra upp ifall
någon av ägarna
skulle falla ifrån.

DE FÖRSTA EXTERNA styrelsemedlemmarna

och hade bra värderingar. Han var ett bra boll
plank till mig, och vi utformade ägarstrategi,
utvecklade rapportfunktionen och införde
månadsavstämningar, säger Daniel Alexan
dersson.
Det är mycket som ska stämma, både i re
lationen samt erfarenhets- och kompetens
mässigt. Johan Björklund och Daniel Alexan
dersson har nu krav på hur anträffbar de vill
att styrelsen ska vara, att de vill kunna bolla
frågor både gällande produktion och ledning
och att de vill ha extern kompetens med erfa
renhet av likande marknadssituation.

rekryterades genom tips från kontakter – utan
egentlig analys av vad Bendex och ägarna ville
och behövde. I efterhand inser ägarna att de
först inte visste vad de sökte.
– Vi gick på att det var en erfaren person
som drivit företag i många år, sålt företaget

ERFARENHETSUTBYTET OCH DET genuina
intresset från den nuvarande externa styrelse
medlemmen är något de uppskattar mycket.
Styrelsemedlemmen rekryterades efter en
noggrann utvärdering av företagets behov. Nu

■ Under hösten startar Hushållningssäll-

skapet styrelseutbildningar i Kalmar och
Halland/Småland vecka 41–50.
Våren 2019 hålls utbildningar i Västra Götaland/Sjuhärad, Östergötland/Jönköping
och Skåne.
Hösten 2019 fortsätter det med utbildningar i Västra Götaland/Värmland, Skåne,
Gotland och Halland.

har styrelsearbetet strukturerats bland annat
med olika teman för mötena. Nästa steg blir
att fördela roller och ansvar på ett tydligare
sätt.
Det finns både för- och nackdelar med att
ha med sina fäder i styrelsen. Men utifrån
företagets behov skulle papporna inte ha va
rit aktuella i dag.
– Egentligen skulle de inte behöva vara
med i styrelsen, men det har ett värde att de
har varit med sedan starten. De är lojala och
tror på oss i alla lägen, vilket vi också inser är
en risk, säger Johan Björklund.
– Man kan ringa klockan tre på natten
oavsett vad det gäller och det är kul att få
dela med dem. De är engagerade när vi byg
ger och fungerar som bollplank. Fördelen är
att det är lättare när de sitter i styrelsen och
får viss insyn. ■

Vässa din växtodling
och lyft din lönsamhet
Vi kan lantbruk och förstår ditt växtodlingsföretag, från EU:s jordbrukspolitik via markens biologi
till marknadens villkor. Kunskapen hämtar vi från forskning, försöksverksamheten och otaliga
fältbesök. Det ger oss en grund för att ge dig råd anpassade efter dina förutsättningar. Vad kan
vi göra för produktionen och lönsamheten på din gård? Kontakta någon av växtodlingsrådgivarna
hos ditt närmaste Hushållningssällskap så berättar vi mer.
Hitta din närmaste växtodlingsrådgivare och läs mer på hushallningssallskapet.se
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