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ÅRSMÖTE SJUHÄRAD LOKALAVDELNING - 2021 

Valberedningens förslag 

Valberedningen presenterar nedan förslag till styrelse, revisorer och valberedning för nästa 

verksamhetsår. 

Styrelse 

Ordförande Ulf Andrén Sätila Omval - 1 år 

Ledamot Anne Björkman  Kinna  Omval – 2 år 

Ledamot Maria Pedersen Fotskäl Omval – 2 år 

Suppleant Peter Nikumaa Örby Omval – 1 år 

Suppleant Inger Gustafson Borås Omval – 1 år 

Suppleant Björn Rydell Borås Nyval - 1 år  

 Revisor 

Revisor Agneta Johansson Viskafors Nyval – 1 år 

Personlig suppl. Lena Johansson Hyssna Omval – 1 år 

Valberedning 

Ordförande Förslag från årsmötet?  Nyval – 1 år 

Ledamot Förslag från årsmötet?  Nyval – 1 år 

Presentationer 

Följande personer nomineras till nya poster. 

Björn Rydell är mångårig medlem och har tidigare haft olika förtroendeuppdrag, bland annat som 

ordförande, i dåvarande Borås LA och som cirkelledare för utbildning i fjällvandring. Han är idag 

aktiv inom vandringssektionen. Björn nomineras till styrelsesuppleant på 2 år genom nyval. 

Agneta Johansson bor i Viskafors och är aktiv i vår vandringssektion i Borås. Agneta ser sig som 

en föreningsmänniska. Hon arbetar sedan tidigare med Rydboholms IF:s Orienteringssektion samt 

är kassör i Viskafors Röda Kors. Agneta nomineras till revisor på 1 år genom nyval. 
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Sittande 

Följande personer fortsätter på sina nuvarande poster under pågående mandatperiod. 

Ledamot Andreas Paulsson Sjömarken Sitter ytterligare 1 år 

Ledamot Svante Brandin Örby Sitter ytterligare 1 år 

Avgående 

Per-Åke Karlsson avgår från sin roll i styrelsen och Gunvor Åkesson slutar nu som revisor. Vi tackar 

dem båda för deras mångåriga insatser i dessa roller och hoppas att de kommer att fortsätta att 

vara aktiva inom vår förening. Förhoppningsvis kommer de även i fortsättningen att bidra till 

föreningens utveckling som de så förtjänstfullt gjort genom sina uppdrag fram tills nu. 

Sammanfattning 

Styrelsen i Sjuhärad Lokalavdelning består av en ordförande och 4 ledamöter samt suppleanter 

(om inte årsmötet beslutar annat). Ordföranden väljs på 1 år vid varje årsmöte och ledamöterna 

på 2 år, varav hälften väljs om vi varje årsmöte. Suppleanterna väljs alltid på 1 år och så även 

revisorer och valberedning. 

Vi tycker att styrelsens arbete fungerat väl under det gånga verksamhetsåret. Sammantaget kan vi 

konstatera att styrelsen levererat i linje med ställda förväntningar.  

Eftersom förra årsmötet inte lyckades få fram ledamöter till en valberedning har styrelsen 

gemensamt arbetat fram det lagda förslaget. Vår starka rekommendation är dock att årsmötet 

skall försöka få fram ledamöter till en valberedning då detta arbeta bör utföras utanför styrelsen. 

Den som har frågor om hur styrelsen arbetat med valberedningsfrågorna är välkommen att 

kontakta oss så förklarar vi mer. 

 

 

Styrelsen 


