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Valberedningens förslag till styrelse för 2023 att väljas 
vid årsmötet 22 mars 

Styrelse 
 
Ordförande för en tid av ett år:                                                         
Mattias Nord   nyval                                   

 
Ledamöter för en tid av två år:     
Pia Solefors    omval                                   
Jan Karlgren   omval                                  
Peter Ideböhn   omval                                   
Erika Nyströmmer   nyval    

 
Extra ledamöter för en tid av ett år:     
Bengt Alm    omval                                   
Björn Rafton   omval                                   

 
Tackat nej för omval:  
Susanna Laursen   Styrelsen 
Rebecca Möller    Styrelsen      
Malin Nordqvist   Styrelsen 
Benny Helgesson    Revisor 
Sören Borgström   Disciplinnämnden 

 
Ledamöter med ett år kvar av mandatperioden: 
Jimmy Grandin 
Eva Mässing                                                                                                              

 
Revisorer för en tid av ett år:  
Lars Ahlert auktoriserad revisor  nyval 

 
Revisorssuppleant för en tid av ett år:   
Lars Åke Wikensjö   omval                     
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Disciplinnämnd 
Ordförande för en tid av två år:    
Payam Hatami   omval   

Ledamöter för en tid av två år: 
Kicki Jingwall      omval   
Linda Stridh    omval 
Göran Lindgren   omval 
Anders Karlsson   nyval  
  

Valberedningen består av: 
Kenneth Johansson (ordförande), Maria Clerbäck, Fredrik Jonsén, Mattias 
Hallendorff, Irena Hanzek, Pelle Höij, Göran Lindgren, Ida Odén, Helle Johansson 

Frågan om ny valberedning bör förberedas av styrelsen och föreningarna innan 
årsmötet. Det bör vara klart innan mötet vilka personer som ingå in ny valberedning. 
Sammansättningen ska vara 50/50 kvinnor/män. 

Stadgarna säger att senast sex veckor före årsmötet skall valberedningen meddela 
röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem 
som har avböjt återval.  

§ 21 Förslagsrätt 
Föreningar får senast fyra veckor före mötet till valberedningen avge förslag på 
personer för valen under punkterna 14-17 vid årsmötet.  
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