
Valberedningens förslag 2023 

Inför årsmötet 2023 

Valberedningens främsta uppgift är att genom medlemmarna ge förslag till nya ledamöter till 

styrelsen. Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och behålla en 

fungerande styrelse. Valberedningen ska sträva efter en allsidig bemanning i form av 

personlighetstyp, erfarenhet och kompetens.  

Vi söker en styrelse som vi tror kan samarbeta bra och driva klubbens verksamhet framåt, med 

tydlighet i beslut och i en dialog med personal och medlemmar. Det finns stor entusiasm och 

vilja att utveckla klubben och anläggningen i rätt riktning, vi tror det är möjligt genom en tydlig 

målsättning och gemensamma krafter. Det är upp till medlemmarna att bestämma vilken 

styrelse man vill ha, för att ge våra ungdomar och medlemmar en framgångsrik klubb.  

Förslag utformning – Motiveringar ”avvikelser” 

Styrelsen ska i enlighet med § 17 bestå av ordförande samt lägst 5 och högst 9 ordinarie 

ledamöter samt lägst 3 och högst 7 suppleanter. Vi föreslår för verksamhetsåret 2023 

6  ordinarie ledamöter samt 3  suppleanter. 

 

Valbarhet 

Valbar till styrelsen är i enlighet med § 12 röstberättigad medlem i föreningen. Röstberättigad är 

man i enlighet med § 10 om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst 

en månad före mötet.  

 

Samtliga föreslagna nomineringar är medlemmar i föreningen. 

 

§ 16 Valberedningen 

I enlighet med § 10 kan ytterligare kandidatnominering äga rum på mötet. Frågan ställs på mötet 

om ytterligare kandidatnomineringar förekommer. 

I enlighet med § 17 är mandattiden för ledamöter två år från årsmöte till och med årsmöte. Då 

en ordinarie ledamot (Tina Nordberg) valt att avstå sin plats, som egentligen först löper ut nästa 

år, föreslås Susanne Bengtssons önskemål om omval för en period om 1 år accepteras då hon 

fyller plats för avgående ledamot. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG:  

Ledamöter   

   Ordförande   

   Angelica Johansson Nyval 1 år (2023) 

   Omval ordinarie ledamot   

   Susanne Bengtsson Omval Val om 1 år (2023) 

   Yvonne Wiik Omval Val om 2 år (2023-2025) 

   Nyval ordinarie ledamot   

   Mathias Lidmer  Nyval Val om 2 år (2023-2025) 

   Lovisa Bengtsson Nyval Val om 2 år (2023-2025) 

   Elin Berg Mannebo Nyval Val om 2 år (2023-2025) 

   1 år kvar (2023)   

   Peter Elfstrand Sittande Ett år kvar (2023) 

Suppleanter   

   Omval suppleanter   

   Pether Nordström Omval Val om 1 år (2023) 

   Sanna (Susanna) Karlsson Omval Val om 1 år (2023) 

   Nyval Suppleanter   

   Malin Källgren Nyval Val om 1 år (2023) 

Revisorer   

   Lena Carlberg Ordinarie Val om 1 år (2023) 

Ungdomssektionen    

Ordinarie + Suppleant  Anmäls på mötet 

 

Hälsningar Valberedningen; Cecilia Wetterqvist och Linnea Söderström 


