
GRANKULLA  SVENSKA  PENSIONÄRER  rf   VALBEREDNINGEN 

Lars Christer Johans       HÖSTMÖTET  16.11.2021 

 

 

Till höstmötet! 

 

Enligt § 10 i föreningens stadgar tillsätter höstmötet en valberedning bestående av ordförande och 

två medlemmar. Valberedningen ger förslag till på mötet förekommande personval. 

Årets valberedning har bestått av undertecknad som ordförande med Veronica Fellman och 

Marianne Svartbäck som medlemmar. Valberedningen har haft kontakt antingen per telefon eller e-

post. Kontakter har även hafts med avgående styrelsemedlemmar och föreningsordförande. 

 

Valberedningen har uppställt följande kriterier i beredningsarbete 

1. Styrelsen skall bestå av personer som vill, kan och har tid att arbeta för de uppställda målen. 

2. Valberedningen har strävat till att styrelsen består av personer som representerar såväl yngre 

som äldre pensionärer representerande båda könen. 

3. Föreningen behöver personer som kan bidra med nytänkande och erfarenheter från olika 

områden. 

 

VALET AV FÖRENINGSORDFÖRANDE FÖR ÅR 2022 

 

Sittande ordförande Filip Hamro-Drotz har meddelat sin önskan att avgå. Valberedningen föreslår 

att styrelsemedlemmen Torolf Hedlund väljs till ny ordförande. 

 

FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR FÖR ÅREN 2021-2022 

 

1. För det fall att Torolf Hedlund väljs till ordförande föreslår beredningen att Tore Kindstedt 

som ny i styrelsen väljs till Hedlunds återstående valperiod (1 år). 

2. Föreslås omval av Fredrika Forsskåhl, Mona-Ehrström-Tegengren, Yrsa Lannert och Carola 

Juselius. 

 

FÖRSLAG TILL VAL AV VERKSAMHETSGRANSKARE 

 

1. Mikael Paul har meddelat att han vill avgå som ordinarie verksamhetsgranskare. Detsamma 

gäller Gunn-Britt Andersson som varit suppleant. 

2. Till ordinarie verksamhetsgranskare föreslås val av Guy Willman och omval av Christina 

Varis. 

3. Till suppleanter för verksamhetsgranskarna föreslås omval av Bengt Ohls. Till ny suppleant 

föreslås Jan Olof Grönlund. 

 

FÖRSLAG TILL NY MEDLEM I VALBEREDNINGEN 

Då Veronica Fellman meddelat att hon önskar avgå ur valberedningen föreslår vi att Clas Bergring 

väljs till ny medlem. 

 

Antecknas, att samtliga här uppräknade personer har tillfrågats och samtyckt till berörda uppdrag. 

Antecknas att Lars Christer Johans 2020 ej gett sitt samtycke till val till ordförande utan endast till 

medlem och att han därför förbehåller sig rätten att avgå när som helst. 

 

Grankulla den 10.11.2021 

Lars Christer Johans, 

ordförande för valberedningen. 


