CENTERPARTIET OCH MILJÖPARTIET BJUDER IN TILL SEMINARIUM
PÅ TEMAT

SVBVB-BOLAG: MORGONDAGENS
VÄLFÄRDSFÖRETAGANDE?
VÄLFÄRDSFÖRETAGANDE?
Vinstudelningsbegränsning i form av Svb-bolag kan skapa goda förutsättningar att
driva sunda välfärdsföretag i privat regi. Samtidigt som denna företagsform
utvecklar och stärker landsbygden.
Kom och delta denna intressanta dag som Centerpartiet och Miljöpartiet bjuder in
till. Ta tillfället i akt att lyssna och träffa de som kan berätta mer om fördelar och
möjligheter för fler att starta företag.
Tid: Onsdagen den 26 september kl. 13.30 --- 15.00
Plats: Centerpartiets kansli, Förtroenderådsrummet, L2-48
Program:
Program
13.30

Tina Ehn, Miljöpartiet hälsar välkommen

13:35

Ulla Herlitz, Hela Sverige ska leva
Forskare i landsbygdsutveckling. Har bland annat skrivit böcker om lokal
finansiering, om hur sparpengar som finns i bygden hos invånarna, föreningarna
och företagen kan organiseras i lokala kretslopp av pengar. Ett smart och hållbart
sätt att finansiera och få inflytande över bygdens utveckling

13:45

Gunnar Petersson. Flyinge Utveckling
Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag, som är ett bolag som ägs av ett 50 tal bybor i
Flyinge bygden och Flyinge Utveckling. Bygdebolaget äger sedan 2008 en
hyresfastighet i Flyinge som renoverats och är fullt uthyrd.
Syftet med bolaget är att stärka Flyingebygden och agera för bygdens utveckling.

Affärsidén omfattade områden som lokala arbetstillfällen, hälsa, kultur,
gemenskapshus och service.

14:00

Johan Bergstrand, Röstånga bygdebolag
För att kunna skapa förutsättningarna för en bra verksamhet har
bygdebolaget Röstånga Utvecklings Aktiebolag köpt Stationshuset för
att rusta upp lokalerna och hitta en krögare som vill arrendera och
driva restaurangen, hur har det gått?

14:15

Ulla Herlitz
(svb) bolag i den lokala ekonomi

14:20

Gunnar Petersson
Frågan om vinstskattebefrielse! (Vinstbeskattningen är 26,3%)

14:35

Karin Nilsson, Centerpartiet
Beskattningsfrågor rörandes Svb-bolag

14.50

Avlutande ord från Per-Ingvar Johnsson, Centerpartiet

15.00

Slut

Faktaruta:
Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, ett så kallat (svb)- bolag.
Sedan 2005 finns ett särskilt kapitel i aktiebolagslagen som heter Kapitel 32 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Det är till för
verksamheter som inte är ute efter vinst, men ändå vill ha en bolagsform som är
praktisk och inte utsätter individerna för ekonomisk risk.

