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Valberedningens förslag avseende det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

som skall väljas av årsstämman 

Valberedningen föreslår fem ordinarie styrelseledamöter och tre suppleanter. 

Valberedningens förslag avseende val av ordinarie styrelseledamöter och 

styrelseordförande 

Christian Steingrüber och Linda Johansson står inte till förfogande för omval. Valberedningen 

föreslår omval av Maria Dreyer, Victor Andersson och Roland Österberg. Valberedningen 

föreslår nyval av Per Rosén och Petter Gustafsson.  

Valberedningen föreslår vidare nyval av Per Rosén som styrelsens ordförande.  

Information om de föreslagna styrelseledamöterna aktuella för nyval följer nedan.  

 

Per Rosén 

Född 1953.  

Har suttit med i styrelsen för BK Häcken och har varit ordförande i BK Häckens 

ungdomssektion. 

 

Petter Gustafsson 

Född 1987 

Har suttit med som suppleant i föreningen. Har under detta arbete fram tills nu 

huvudsakligen skapat och administrerat föreningens hemsida.  

Valberedningens förslag avseende val av suppleanter 

Tanja Balic och Madelene Robinson-Geere står inte till förfogande för omval. Vidare föreslås 

Petter Gustavsson enligt ovan till ordinarie ledamot. Valberedningen föreslår omval av Per 

Rosenström samt nyval av Carl-Henrik Lundin och Mikael Elenius.  

Information om föreslagna suppleanter aktuella för nyval följer nedan.   

Carl-Henrik Lundin  

Född 1976 

Har suttit med i valberedningen i föreningen.  

 



Mikael Elenius  

Född 1984 

Har under åren inkommit med många konstruktiva förslag om förbättringar i föreningen.  

Valberedningens förslag avseende val av revisorer 

 Valberedningen föreslår omval av Henrik Hast som revisor.  

Valberedningens förslag avseende val av ledamöter till valberedningen 

Samtliga personer i nuvarande valberedning står inte till förfogande för omval. 

Valberedningen föreslår att två till tre frivilliga personer tas fram i samband med årsstämma. 

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete  

Carl-Henrik Lundin och Kristoffer Tagesson har bedrivit det arbete som åligger 

valberedningen.  

Valberedningen har haft sammanlagt tre sammanträden. Dessa möten har huvudsakligen 

ägnats åt  

utvärdering av den nuvarande styrelsen, diskussioner om antalet styrelseledamöter, behovet 

av nyrekrytering till styrelsen, samt förslag till revisor.   

I processen med att rekrytera nya ledamöter och suppleanter till styrelsen har 

valberedningen anslagit en uppmaning till medlemmarna att meddela intresse för 

styrelsearbete. Detta har anslagits på föreningens hemsida och på de skärmar som finns vid 

entréerna. Detta anslag gav inga intresseanmälningar.  

Valberedningen talade därefter med ett flertal personer som under tidigare år uttryckt ett 

intresse av styrelsearbete. Detta resulterade i de personer som finns föreslagna för nyval.  

För kommande års arbete så uppmanar valberedningen medlemmarna i föreningen att inse 

vikten av att ställa upp vid föreningsarbete. Föreningens ekonomi, trivsel mm avgörs till stora 

delar av styrelsens förmåga att driva föreningen. Ett brett underlag vid valet av styrelse 

förbättrar därmed kraftigt möjligheterna till att få en fungerande föreningen.   
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