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Valberedningens förslag inför årsmöte i 

Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle  

24 april 2018 i Mariestad 

 

Valberedningens sammansättning och arbetssätt 

Valberedningen har bestått av Magnus Fredricson, Yvonne Träff och Amanda Hessle. 

Magnus har varit sammankallande.  

 

Valberedningen har haft dialog med representant från styrelsen, ordföranden samt 

koordinatorn. En förfrågan har sänts till nuvarande styrelseledamöter om de står till 

valberedningens förfogande. Utifrån detta framkom det att en ordinarie ledamot vill 

sluta och att ordföranden vill lämna uppdraget som ordförande. Valberedningen stod 

således inför att rekrytera en ny ledamot, och möjligen en som kan gå direkt in som 

ordförande.  

 

Förslag till ny ledamot och ordförande 

Valberedningen föreslår Katarina Sundberg som ny ledamot och även som ordförande.  

 

Katarina Sundberg är 51 år. Ekonom och personalvetare. Jobbar på IF Metall som 

förhandlande ombudsman och avdelningschef. Fritidspolitiker och engagerad 

organisations- och föreningsmänniska. Verksam i organisationer som det sociala 

företaget Stadsnära Lantgård Lidköping, Leader Nordvästra Skaraborg, Coompanion 

Skaraborg och Folkets Hus Lidköping med flera. Brinner för utvecklings- och 

hållbarhetsfrågor, kräver utmaningar. Hundmänniska och hobbyfotograf.  

 

§ 2 Val av ordförande för årsmötet 

Janne Jansson, Mariestad. 

 

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet  

Biosfärkontoret.  

 

§ 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

Förslag ges på årsmötet.  

 

§ 11 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

 Ledamot och ersättare får arvode på 500 kronor per styrelsemöte eller 

arbetsutskottsmöte som de deltar i.  

 Revisorer får arvode på 500 kronor per revisionsmöte som de deltar i.  

 Ordföranden har, utöver mötesarvode, ett arvode på 25 000 kronor per år. 



 

 

 

 

 

2 

 

 Arvoden betalas ut som lön, det vill säga föreningen erlägger sociala avgifter och 

drar av preliminär skatt. 

 För resor med bil till möten ersätts ledamöter, ersättare och revisorer med 18,50 

kronor per mil. Resor med kollektivtrafik ersätts med faktiska kostnader. 

 Vare sig arvode eller reseersättning betalas ut till ledamot, ersättare eller revisor som 

får arvode eller ersättning för insatsen på annat vis, exempelvis som del av en tjänst 

eller uppdrag. 

 

Kommentar: ingen förändring förutom att 

 revisorer kan få arvode samt reseersättning.  

 arvodet betalas ut som lön.  

 arvode kan utbetalas för möte med arbetsutskottet.  

 resor med kollektivtrafik berättigar till ersättning med faktiska kostnader.  

 

§ 13 Val av ledamöter och ersättare 

Ledamöter 2018-2020 

Katarina Sundberg – nyval  

Lars Runnquist – omval  

 

Kommunerna och länsstyrelsen har utsett följande personer till och med 2019 

Åsa Karlsson, Götene kommun – omval  

Jonas Krantz, Lidköpings kommun – omval  

Rune Skogsberg, Mariestads kommun – omval  

Sophia Olander, länsstyrelsen – omval 

 

Ledamöter valda till och med 2019 är Lennart Bergquist, Sofia Svensson och Kent 

Boström.  

 

Ersättare 2018-2019 

Åtta stycken ersättare.  

 

Mikael Larsson – omval  

Björn Broberg – omval  

Michael Nylander – omval  

Sten-Gunnar Steénson – omval  

Susanne Andersson, Götene kommun– omval  

Frida Nilsson, Lidköpings kommun – omval 

Leif Udén, Mariestads kommun- omval  

Johanna Stenberg, länsstyrelsen – omval  

 

Kommentar: Kommunerna och länsstyrelsen utser ersättare från sina organisationer. 

Antal ersättare ska vara mellan en och nio.  
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§ 15 Val av ordförande  

Katarina Sundberg för tiden 2018-2019 – nyval.  

 

§ 16 Val av revisorer 

Ordinarie revisor 2018-2020 
Olof Jansson – omval 

 

Lena Garre är vald till ordinarie revisor till och med 2019. 

 

Ersättare revisor 2018-2019  

Lisbeth Nysten-Persson – omval  

 

§ 17 Val av valberedning jämte sammankallande 

Nuvarande valberedning står till förfogande. Inför nästa år vill valberedningen påbörja 

arbetet tidigare och ha mer dialog med styrelsen.  

 

Valberedningen har bestått av Magnus Fredricson, sammankallande, Yvonne Träff samt 

Amanda Hessle.  
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Arbetsutskottets förslag till medlemsavgift 2019 
 

Privatperson 200 kronor per år 

Förening 500 kronor per år 

Företag utan anställda 500 kronor per år 

Företag med anställda 1 000 kronor per år 

GULLD-medlem minst 5 000 kronor per år 

 

Medlemsavgifter 2018 

Privatperson 100 kronor per år  

Familj 250 kronor per år 

Organisation 350 kronor per år 

GULLD-medlem minst 5 000 kronor per år.  

 

 

 

 

 


