
Valberedningens förslag till Ledarna inom handelns Årsmöte 2019

Valberedningens arbetssätt:

Valberedningen har arbetet efter instruktion till valberedningen som framställdes på Ledarna inom 
handels stämma år 2011. Valberedningen har genomfört interjuver med nuvarande styrelse och alla 
de inkommande nomineringarna. För valberedningen har det varit viktigt att få en bra balans mellan 
nya och gamla ledamöter.  Då planerade sammanslagningen med en annan förening inte blev av 
föreslår valberedningen att vi återgår till tidigare antal i styrelsen med fem ord ledamöter och tre 
suppleanter i tur ordning. 

Då en ledamot i valberedningen blev nominerad till styrelsen och denne tackade jag så lämnade Rose 
Karlsson arbetet i valberedningen och har såldes inte varit med i arbetet i framtagningen av detta 
föreslag. Valberedningen har utgjort av Fredrik Smids, sammankallade och Josef Nielsen. 

Valberedningen lämnar följande förslag till Ledarna inom handelns årsmöte:

Ordförande: Björn Andersson. Nyval 2år

Kassör: Annie Tidholm, omval 2 år

Ledamöter:

Anna Sandvik, Omval 2år 

Andreas Kent, Nyval 2 år

Rosie Karlsson, Nyval 2 år

Suppleanter i vald ordning

Juha Perttula, nyval 2år
Daniel Björk, nyval 2 år

Moallaim. Mir, omval 2 år

Revisor: Lisbeth Utterström, Omval 2 år

Revisor suppleant: Lena Granqvist, nyval 2år



Förslag till stämmoombud:

Valberedningen föreslår att styrelsen utgör stämmoombud. 

Förslag till Arvoden:

Valberedningen föreslår inga ändringar av arvoden och att arvoden står kvar enligt följande belopp 
de kommande mandatperioden. 

Ordförande: 16500 kr/år

Kassör: 11 000 kr/år

Sekreterare: 11 000 kr/år 

Ledamot: 5500 kr/ år

Revisor: 2200 kr/år

Revisor sup: 2200 kr/år

Sam Valberedare: 2200 kr/ år

Valberedare: 1100 kr/år

Fasta arvoden för Styrelsen ledamöter är 1000kr/möte samt samma belopp för aktivitet som 
styrelsen beslutar om. Även suppleanter ersätts med samma belopp. Ev förlorad arbetsförtjänst 
ersätts mot uppvisade av intyg. 

Förslag till Stämmoordförande: Oscar Falk

Förslag till Stämmosekreterare: Anna Sandvik

Följande personer avtackas från styrelsen:

Jana Lundgren 

Lena Granqvist

Pekka Heikkinen

Katarina Nord

Stockholm den 21/9-2021

Valberedningen 

Josef Nielsen, och Fredrik Smids


