
Valberedningens 
förslag inför 

årsmöte 28 april 2022



Valberedningens förslag till personval

§ 5 Val av mötesfunktionärer 
a Ordförande Ronny Löfquist
b Sekreterare Björn Lind
c Protokolljusterare tillika rösträknare (2 st) Nomineras på mötet

Inkomna avsägelser
Peter Carlsson, Katrinebergs fhsk, har avsagt sig omval som ledamot i styrelsen
Charlotte Olesen Rosén, ABF, har avsagt sig omval som ledamot i valberedningen
 

§ 12 Val av vice ordförande (2 år)
 Anna-Karin Sjöström, Folkuniversitetet - OMVAL
 
§ 13 Val av två ledamöter på 2 år 
 Bo Westman, Hembygdsrådet - OMVAL
 Nanna Nilsson, Löftadalens fhsk - NYVAL, nominerad av Peter Carlsson
 
Av förra årsmötet valda på två år
Ordförnde Joachim Lindqvist, ordf, SV
Ledamöter Björn Johansson, ABF
  Kristina Hallén Flaa, Sensus
  Sandra Hidgård, RF-SISU
 
Av Region Halland utsedda för 2019-2022 
Sven-Anders Svensson (C) med Gustaf Kristenson (S) som personlig ersättare
 
Av personalen utsedd ledamot för 2022 
Charlotta Magnusson
 

§ 14 Val av revisor på 2 år  
 Jan Johansson, Falkenberg - OMVAL
 ersättare: Leif Gunnarsson, Kvibille - OMVAL
 
Av styrelsen på uppdrag av förra årsmötet vald som revisor på två år 
Henrik Ahlgren, Baker Tilly Ahlgren & Co, Falkenberg

§ 15 Val av valberedning på 1 år
Valberedningen består av Gunbritt Lindmark (sammankallande), Charlotte Olesen Rosén och 
Barbro Göteson. (Charlotte har avsagt sig omval och ABF har meddelat att de nominerar 
Therese Stoltz.)
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Valberedningens förslag till arvoden

§ 10 Beslut om arvoden

Valberedningen föreslår arvoden enligt följande:

Ordförande   6 000 kronor per år

Vice ordförande  3 000 kronor per år

Förtroendevald revisor 2 600 kronor per år 

Styrelsens ledamöter och ersättare 
300 kronor per sammanträde, alternativt ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Valberedningens ledamöter 
300 kronor per sammanträde, alternativt ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Halländska hembygdsrådets ordförande
300 kronor per sammanträde med hembygdsrådet och vid nätverksträffar, alternativt 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Reseersättning till förtroendevalda 
Faktiska resekostnader ersätts, alternativt 18:50 kr/mil vid resa med egen bil.

Generellt gäller att ersättningar inte utbetalas till de av våra förtroendevalda vars uppdrag in-
går i deras ordinarie tjänst/arbete.



Omslagsbild:  Dick Holst


