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Punkt 2 – Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Valberedningen föreslår: 

 Att Pia Lerigon väljs till ordförande för mötet. 

 Att Ulla Stark väljs till sekreterare för mötet. 
 

Punkt 11 – Arvode till styrelse och revisorer 
Valberedningen föreslår: 

 Att styrelsearvode, för hela styrelsen, höjs från 104 000 till 106 500                          
(ca 2,4 %) exklusive arbetsgivaravgifter 

 Att arvode till auktoriserad/godkänd revisor utgår efter överenskommen och 
godkänd räkning. 

 Att arvode till medlemsrevisor höjs från 2 600 till 2 650 (ca 2 %) exklusive 
arbetsgivaravgift. 

 
Punkt 14 – Val av styrelseledamöter  
Valberedningen föreslår: 

 Att Göran Wellerstrand väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 

 Att Leif West väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 

 Att Sofia Lysell väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 

 Att Börje Axelsson väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 

 Att Anders Lagerkvist väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 
 

Punkt 15 – Val av ordförande  
Valberedningen föreslår: 

 Att Göran Wellerstrand väljs till ordförande (Omval). 
 
Punkt 16 – Val av revisorer  
Valberedningen föreslår: 

 Att auktoriserade revisorn Linda Löfgren Andersson på Aktiv Revision väljs till 
revisor. (Omval). 

 Att medlemmen Sven Georg Ericsson väljs till revisor (Omval). 

 Att medlemmen Johan Blomstedt väljs till revisorssuppleant (Omval). 
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Punkt 4 – Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Valberedningen föreslår: 

 Att Pia Lerigon väljs till ordförande för mötet. 

 Att Ulla Stark väljs till sekreterare för mötet. 
 

Punkt 12 – Arvode till styrelse och revisorer 
Valberedningen föreslår: 

 Att inget arvode till styrelse och revisorer utgår. 
 
Punkt 13 – Val av styrelseledamöter  
Valberedningen föreslår: 

 Att Göran Wellerstrand väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 

 Att Leif West väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 

 Att Sofia Lysell väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 

 Att Börje Axelsson väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 

 Att Anders Lagerkvist väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 
 
Punkt 14 – Val av ordförande  
Valberedningen föreslår: 

 Att Niclas Rysjö väljs till ordförande (Nyval). 
 
Punkt 15 – Val av revisorer  
Valberedningen föreslår: 

 Att medlemmen Sven Georg Ericsson väljs till revisor (Omval). 

 Att medlemmen Lars-Åke Algotsson väljs till revisor (Nyval). 

 Att medlemmen Johan Blomstedt väljs till revisorssuppleant (Omval). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


