
Valberedningens förslag den 10 mars 2021 
 

Valberedningens förslag till årsmötet i  
HRF Stockholm 21 mars 2021 
 

Valberedningens arbete 
Valberedningen har sedan årsmötet 2020-10-18 bestått av Ingegerd Bergkvist och Lars I. Svensson.  

Valberedningens arbete har präglats av den korta tiden mellan årsmötet 2020 och årsmötet 2021 (5 

månader), samt den pågående pandemin. Pga. pandemin har man inte kunnat träffas på ett normalt 

sätt. Intervjuer har fått göras via Zoom och övrig kommunikation har gjorts via telefon och mejl. Vid 

årsmötet 2020 valdes fyra nya styrelseledamöter utan tidigare erfarenhet av styrelsearbete i HRF 

Stockholm. Denna styrelse har endast arbetat i fem månader. Därför har valberedningen ansett att 

det är lämpligt att välja om de styrelsemedlemmar vars mandattid går ut vid årsmötet. 

Mötesfunktionärer 
Mötesordförande: Torun Boucher 

Mötessekreterare: Sandy Wadnor 

Justerare/Rösträknare: Förslag meddelas på mötet 

Antal styrelseledamöter 
Styrelsen föreslås fram till nästa årsmöte bestå av ordförande, kassör och fyra övriga ordinarie 

ledamöter. Valberedningen föreslår inga ersättare i styrelsen. 

Styrelse, kassör och övriga ledamöter 
Kvar i styrelsen är Louise Edlund och Jan-Åke Danielsson med mandat som går ut på årsmötet 2022. 

Niklas Wikman, vald till årsmötet 2022, har lämnat sitt uppdrag i förtid (februari 2021). 

Valberedningen har på denna korta tid inte lyckats hitta någon kandidat för att ersätta Niklas i 

styrelsen. Valberedningen föreslår att årsmötet beslutar enligt följande: 

Ordförande:  Anna Quarnström  omval 1 år 

Kassör:  Jan-Åke Danielsson  nyval 1 år, valet gäller  

     endast uppdraget som  

     kassör. 

Ordinarie ledamöter: Jan Lamby   omval 2 år 

Adam Löfgren   omval 2 år 

Anne-Marie Persson  omval 2 år 

Revisorer 
Auktoriserad revisor: Hanna Rexhammar, Deskjockeys omval 1 år 

Ersättare  Annan aukt. revisor från Deskjockeys1 omval 1 år 

Förtroendevald revisor Ulf Olsson, ordinarie  omval 1 år 

  Ulla-Britt Jensen, ersättare  omval 1 år 

 
1 Förslaget innebär att HRF Stockholm skriver avtal med Deskjockeys Revision AB och att Deskjockeys åtar sig 
revisionsuppdraget oavsett vilken auktoriserad revisor som slutligen utför uppdraget. 


