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Region Mälardalen - valberedningens förslag 2017 

§ 9 Val av valberedningsgrupp 

Patrik Blomquist, Lidingö lokalavdelning, tre år (nyval) 

Ulrika Brodin, Järfälla lokalavdelning, tre år (nyval) 

§ 18 Bestämmande av antalet styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår att stämman fastslår antalet till ordförande plus åtta ledamöter 

(oförändrat) 

§ 19 Val av övriga ledamöter 

Leif Malmlöf, tre år (omval) 

Leif har en bred förankring inom Friluftsfrämjandet. Han är ordförande i Huddinge 

lokalavdelning, en av landets största. Vidare har Leif varit ledamot i regionstyrelsen sedan 

regionen bildades och där drivit flera arbetsgrupper bl.a. för utveckling av 

verksamhetskontoret. Förutom detta har han haft flera uppdrag åt riksförbundet. Leif är 

ledamot i styrelsen för Studiefrämjandet Stockholms län och har stor insikt i bedrivandet av 

folkbildning samt de samarbeten som finns mellan Friluftsfrämjandet och Studiefrämjandet. 

Leif är född 1945. 

Agneta Magnusson, tre år (omval) 

Fjälledare, grenledare och HR-chef. Kommer från Mälaröarnas lokalavdelning och vill bidra 

med kunskapen om att attrahera, rekrytera och utveckla kompetens. Och, förstås, ett stort 

engagemang och en lust att utveckla en fantastisk organisation. Agneta är född 1965. 

Jakob Beijer, tre år (nyval) 

Jakob Beijer är skidlärare inom Friluftsfrämjandet sedan tio år tillbaka. Han har varit alpin 
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grenledare under sex år i Huddinge lokalavdelning där han för närvarande också sitter i 

styrelsen. Jakob har stor professionell erfarenhet av olika ideella organisationer och arbetar 

idag som kanslichef inom ett fackförbund. Jakob vill bidra till att utveckla regionens förmåga 

att locka och behålla ledare, såväl inom alpin verksamhet som inom övriga discipliner. Jakob 

är född 1968. 

§ 20 Val av valberedning 

Angelica Nylöf, tre år, nyval 

§ 21 Val av revisorer med personliga suppleanter 

Malin Lanneborn, RSM, som auktoriserad revisor på ett år (omval) 

Urban Jansson som ideell revisor på ett år med personlig suppleant Katrine Elbra (båda 

omval) 

Bengt Söderbäck som ideell revisor på ett år med personlig suppleant Joakim Ahlberg (båda 

omval)  


