
Valberedningen föreslår Regionstämman 2019 

 

Nyval: Av Ola Magnusson för en tid av 3 år. 
Fyllnadsval: Av Dag Bränfeldt för en tid av 1 år. 
Omval: Av Malin Olin för en tid av 3 år. 
 
Nominerad för styrelseplats Ola Magnusson, 3 år. Onsala lokalavdelning. 

Ett brinnande intresse för friluftsliv. Har själv gått alla stegen från Mulle till TVM som barn. Är idag 

ledare för barn födda 2010. Har haft gruppen från Mulle och nu som strövare. Gick ledarutbildningen 

för Strövarna nu under hösten 2018. Har ett stort intresse att få leda och dela mitt brinnande 

intresse till min strövargrupp och ge barnen grundläggande vanor och ett fortsatt intresse för 

friluftsliv. Jag är gift med Malin som driver eget bolag som IT konsult. Vi har 3 barn. 

1996-2002 Key Account Manager på Dentsply Sirona i Skandinavien. 

2002-2008 Försäljningschef Dentsply Sverige/Norge. 

2009- Försäljningschef KaVo-Kerr 

Har ekonomi och marknad som bas samt många utbildningar inom dental och läkemedelsindustrin 

där jag varit verksam under drygt 20 år. 

Övriga förtroendeuppdrag 

Dragets väg och badförening (38 hushåll) ordförande sedan 2017. 

Suppleant i styrelsen för Sveriges Dentalförening 2016-avgår juni-2019 

Porsche Club Sverige PCS, ombud i väst 

Kommer även att föreslås att bli vice ordförande i Gottskär Dragets vägförening (450 hushåll) fr 

årsmötet i mars 2019. 

Nominerad för styrelseplats, fyllnadsval 1 år. Dag Bränfeldt. Mariestad lokalavdelning. 
Till sommaren tänker jag avsluta en dryg 40-årig anställning i Kriminalvården. Merparten av tiden har 
jag jobbat som ledare eller chef på olika nivåer men det finns även några perioder som expert i 
sakfrågor. Nu väntar tiden som friherre. 
Mitt engagemang i olika frivilligorganisationer är inte nytt. Jag var i dryga 20 år aktiv i Skövde 
cykelklubb. Nästan hela tiden i styrelsen som sekreterare men även verksam som tränare för 
ungdomar och vuxna motionärer samt i många år tävlingsledare för Billingeracet, ett av landets 
största MTB-lopp. Under denna tid tävlade jag ganska flitigt mestadels i Långlopp på MTB. Numer 
sätter jag bara nummerlapp på min cykel i samband med att jag varje åker runt en sjö i mitten av 
juni. Jag är och har även varit medlem och uppehållit förtroendeposter i andra föreningar. 
Jag blev medlem i Främjandet i samband med en långfärdskridskokurs för några år sedan. Jag sitter i 
styrelsen för lokalavdelningen i Mariestad och verkade först som sekreterare men bytte roll för ett år 
sedan i samband med att tidigare kassören lämnade sin plats. Numer håller jag koll på debet och 
kredit. Funkar ganska bra faktiskt. Jag är mest aktiv som kajakpaddlare fast skridskorna åker på ibland 
och cykeln har jag alltså aldrig övergett. Är utbildad ledare på MTB. 
Jag har faktiskt ingen aning om vad som förväntas av mig i styrelsen. Ni får en klok, eftertänksam, 
ordningsam och ganska erfaren person som har ett långt yrkesliv bakom sig mestadels som ledare 
och ”vägvisare” som oftast lyckas få sina medarbetare att trivas, skratta och växa som ett team. 
Dessutom vill jag påstå att jag är ganska plikttrogen och inte är jag rädd för att hugga i om det krävs. 
 
 
 
 



Nyval: Alma Melitshenko, styrelseledamot, ungdomsrepresentant, 1 år. 
Nyval: Vakant, suppleant personlig ungdomsrepresentant. 1 år. Att Valberedningen i samråd 

med styrelsen hittar kandidat. 
Omval: Revisor Claes Svensson, auktoriserad KPMG. 1 år 
Omval: Sara Viktorsson, auktoriserad revisor KPMG. 1 år 

Omval: Annica Frohm, medlemsrevisor. 1 år 

Nyval: Lennart Hasselgren, medlemsrevisorsuppleant. 1 år 


