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Valberedningens förslag till styrelse och övriga förtroendevalda 2021 
SBK har nya stadgar vilka bland annat innebär att klubbarnas valberedningar ska föreslå nya 
styrelsekandidater senast den 15 november och presentera förslaget för medlemmarna. Här 
nedan följer GMBK valberednings förslag inför årsmötet 2021. Några punkter är värda att 
kommentera: 

Posten som vice ordförande.  
Ingela Qvirist föreslås gå in på ett 1-årigt fyllnadsval eftersom Annika Hansson (som hade 1 år 
kvar på sin mandatperiod) meddelat att hon tyvärr inte kommer att hinna med styrelsearbetet 
nästa år. 

En ordinarie Revisor saknas - är du intresserad?! 
Dan Lund har tackat ja till omval på ytterligare 1 år. Karin Skylleström som varit ordinarie 
revisor i flera år har dock meddelat att hon gärna avgår. 
Revisorsposterna väljs på 1 år åt gången.  
Känner du att du skulle vilja bidra till klubben på något sätt och att revisorssysslan skulle passa 
dig?!  
Hör gärna av dig till någon av oss i Valberedningen! 
Du kan maila frågor eller ditt intresse till: Åsa Elgqvist Lundgren, asa@bralivsutveckling.se 

Förslag till Styrelse 
Ordförande  Staffan Liewendahl  omval 1 år 

Vice Ordförande Ingela Qvirist  fyllnadsval  1 år 

Kassör  Anna-Karin Gustavsson  omval  2 år 

Sekreterare  Malin Lundin  1 år kvar  

Ledamot  Jessica Hansson  omval  2 år 

Ledamot  Jörgen Svensson  1 år kvar  

Ledamot  Jessica Beunis Karlsson  nyval  2 år 

Suppleant  Karin Daun  1 år kvar  

Suppleant  Susanne Lidö  nyval  2 år 

Du som medlem kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen genom att skicka ett förslag 
till styrelsen senast den 15 december. Den nominerade ska vara tillfrågad och du ska ange vem 
du föreslår, vilken funktion som avses och en kort presentation av personen. 
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Förslag till Revisorer 
Ordinarie  VAKANT! nyval  1 år 

Ordinarie  Dan Lund  omval  1 år 

Suppelant  Anna Johansson  nyval 1  år 

Suppleant  Ingela Strandeus  omval  1 år 

 

Förslag till Valberedning 
Ledamot Sammankallande Maria Carlunger 1 år kvar  

Ledamot Linda Romina Olsson  nyval  2 år 

Ledamot  Michael Lind  nyval 2 år 

 


