
 

 

 

  

INFORMATION FRÅN 

VALBEREDNINGEN 

förbundsstämman 2022 

 

Under verksamhetsåret 2021 – 2022 har MHRFs förbundsstyrelse bestått av: 
  
Kurt Sjöberg, förbundsordförande    Bent Fridholm, ledamot 
Per Petersson, vice förbundsordförande   Lars Söderqvist, ledamot 
Timo Vuortio, förbundssekreterare     Henrik van Rijswijk, ledamot 
Mats Grimme, förbundsekonom    Sibylla Gustafsson, ledamot 
       Anders Albihn, ledamot 
 
I tur att avgå vid förbundsstämman 2022 är: 
 
Kurt Sjöberg, förbundsordförande    Lars Söderqvist, ledamot  
Mats Grimme, förbundsekonom   Anders Albihn, ledamot 
        

 
Samtliga har meddelat att de står till förfogande för omval för två år. 
 
Övriga i styrelsen har ett år kvar på sina mandat. 

 
 
Revisorer under verksamhetsåret 2021 – 2022 har varit: 
 
Anders Ericsson     Annica Raap 

 
 
Revisorssuppleanter under 2021 – 2022 har varit: 
 
Rolf Johansson      Jonas Reiner 

 
 
I tur att avgå vid förbundsstämman 2022 är: 
 
Anders Ericsson     Rolf Johansson 
 
Båda har meddelat att de står till förfogande för omval för två år. 
 
De övriga har ett år kvar på sina mandat.
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Förnyad uppmaning att nominera 
 
Vi vill med detta brev uppmana MHRFs medlemmar att inför årets förbundsstämma göra 
nomineringar till förbundets förtroendeposter. De förtroendevalda ska ha både 
kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper som gör dem lämpliga att företräda 
vårt förbund. Det är därför viktigt att valberedningen genom nomineringar från 
medlemmarna får kännedom om kandidater som nu eller i framtiden kan komma i fråga 
för förtroendeuppdrag. Eftersom valberedningen vill arbeta långsiktigt, gäller detta 
oavsett om de nuvarande förtroendevalda står till förfogande för omval eller inte. 
 
Nomineringar ska åtföljas av en presentation och en motivering. Presentationen bör 
innehålla en beskrivning av personens kvalifikationer, erfarenheter och egenskaper i 
relation till det uppdrag det gäller. Man kan betrakta det som ett slags platsansökan. 
 
Vi vill nämna att valberedningen har tystnadsplikt vad gäller all information som vi får 
inom ramen för vårt uppdrag. 
 
Det finns ingen färdig mall för hur en förtroendevald ska vara, så många slags meriter 
kan vara intressanta och värdefulla i styrelsearbetet och på andra poster. Tekniska 
kunskaper, erfarenhet av projektledning, utbildning i ekonomi eller erfarenhet av att driva 
eget företag, med mera! 
Vi vill även ha en bred representation från olika klubbar och från olika delar av landet, 
samt naturligtvis kvinnliga kandidater. 
 
Den nominerade måste vara införstådd med nomineringen. 
 
Förslag emotses senast den 5 september 2021. 
 
Förslagen skickas per e-post till någon i valberedningen eller med vanlig post till 
valberedningens sammankallande. Se adresser nedan. 
  
 
 
Per Dahl, 070-4242825, per.dahl@bahnhof.se 
Sundfiske 47 Olars, 776 97 Dala-Husby 
 
Helena Thorslund, thorslund.h@gmail.com 
 
Carl Gunnar Lillieroth, cg.lillieroth@gmail.com 
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