
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisorer i Föreningen 
Station Linné. Årsmötet lördagen 16 maj 2020 kl 13.00. 
 
Platsen för årsmötet är i skrivande stund osäker på grund av Coronapandemin. 
 
Föreningens styrelse består enligt ett av alternativen i stadgarna av elva ordinarie ledamöter.  
Hälften av ledamöterna plus ordföranden väljs varje år. Men styrelsen är nu ”ur fas” med en 
grupp på fyra ledamöter och en på sex, För att återställa den sedvanliga ordningen fem – fem fö-
reslår vi att årsmötet nu i år väljer om Dave Karlsson ett år ”för tidigt” med en mandattid på tre 
år.  
 
Orsaken till detta är tidigare ”oregelbundna” avgångar. Väljer vi om och förlänger Daves mandat-
tid med ett år nu blir de två grupperna lika stora.   
 
Föreningens ordförande är den enda specificerade  befattning valberedningen föreslår kandidat 
till. De andra föreslår vi enbart som ledamöter och styrelsen konstituerar sig själv efter årsmö-
tet. 
 
I år väljer också årsmötet två representanter för föreningen till ledamöter i styrelsen för Stiftel-
sen Station Linné. Nuvarande är Göran Hoppe och Gunhild Kullenberg. Båda är villiga att kandi-
dera till omval. 
 
Förslag till ordförande 2020 - 2021 
Lena Wennersten 
Lena har tackat ja till att kandidera 
 
Förslag till ordinarie ledamöter  Mandatperi-

od 
 

Pav Johnson 2 år  Omval                             

Dave Karlsson 3 år Omval                             
Gunhild Kullenberg 2 år Omval                             
Anne Wilks 
Lennart Ågren 

 

2 år 
2 år 

Omval                             
Omval.                             

Eftersom mandattiden för alla ledamöter utom ordföranden är två år och vi nyväljer två ordina-
rie ledamöter kvarstår ledamöter från valet 2019 med en mandattid till och med årsmötet 
2021. De är: 
 
Elisabeth Almgren     
Anna-Karin Borg-Karlsson    
Folke K Larsson     
Bertil Lundgren      
 Jessica Mo      
 
Årsmötet väljer dessutom fem suppleanter till styrelsen.  Valberedningen förslag är: 
 
Stefan Andersson   Omval  
Karin Bengtsson   Omval.        
Börje Ekstam    Omval  
Fredrik Ronquist   Omval   
Lisa Tengö    Omval  
     
 



 
Årsmötet väljer också två ordinarie revisorer. Valberedningens förslag: 

 
Cajsa Lindberg   Omval   
Erik Cardfeldt   Nyval  

 
Vidare två revisorssuppleanter. Förslag: 

 
Elisabeth Cima   Nval   
Jörgen Danielsson   Omval  
 
Valberedningen föreslår också årsmötet att välja två representanter för föreningen till leda-
möter i styrelsen för Stiftelsen Station Linné. Båda har tackat ja till att kandidera och är om-
val:  
 
Göran Hoppe 
Gunhild Kullenberg 
             
 
Samtliga kandidater har tackat ja till att kandidera. 
 
Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av tre personer. Valberedning har varit Honor C 
Prentice, Veronika Johansson och Jan Landin. 
 
 


