
Valberedningens	  förslag	  till	  val	  av	  styrelseledamöter	  i	  Föreningen	  
Station	  Linné.	  	  Årsmötet	  5	  april	  2014.	  
	  
	  
Ordinarie	  i	  styrelsen	   Mandatperiod	   	  
	   	   	  
Fredrik	  Ronquist	  Ordförande	   1	  år	   Omval	  
Pav	  Johnson	  Ledamot	   2	  år	   Omval	  
Gunhild	  Kullenberg	  Ledamot	   2	  år	   Omval	  
Helena	  Lager	  Ledamot	   2	  år	   Omval	  
Anne	  Wilks	  Ledamot	   2	  år	   Omval	  
Lennart	  Ågren	  Ledamot	   2	  år	   Omval	  
	  
	  
Suppleanter	  i	  styrelsen	  
	  
Sören	  Anderzen	   1	  år	   Omval	  
Karin	  Bengtsson	   1	  år	   Omval	  
Sibylle	  Häggqvist	   1	  år	   Omval	  
Bertil	  Lundgren	   1	  år	   Omval	  
Pelle	  Magnusson	   1	  år	   Omval	  
Lisa	  Tengö	   1	  år	   Omval	  
	   	   	  
	   	   	  
Två	  ordinarie	  revisorer	   	   	  
	   	   	  
Hans	  Karlsson	   1	  år	   Omval	  
Carina	  Olsson	   1	  år	   Omval	  
	   	   	  
	   	   	  
Två	  revisorssuppleanter	   	   	  
	   	   	  
Erik	  Cardfeldt	   1	  år	   Nyval	  
Håkan	  Lundkvist	   1	  år	   Nyval	  
	   	   	  
	  
Valberedningen vill gärna lägga fram några synpunkter och förslag till styrelsen. De 
grundar sig på samtal med ledamöter och kandidater till styrelsen under kontakterna 
inför årets styrelseval och vi hoppas att tankarna kan leda till något positivt. 
 

 Flera styrelseledamöter har långa resor från hemorten till styrelsemötena på 
stationen och därför ibland kanske svårt att delta i mötena. Vi tror att situation-
en skulle bli lättare för långväga ledamöter om styrelsen i början av det nya 
verksamhetsåret, till exempel vid ett konstituerande sammanträde strax efter 
årsmötet, också lägger fast fyra tidpunkter för styrelsemöten under verksam-
hetsåret. Ledamöterna kan då planera långt i förväg och utnyttja Ölandsresan 
och –vistelsen också till annat. Behövs flera möten kan de säkert läggas in under 
årets gång. 

 Punkten ovan skulle också kunna innebära att ledamöter med bestämda arbets-
uppgifter har lättare att delta. Därmed slipper kanske styrelsen att vid möten 
utse ersättare eller kontakta ledamöter ansvariga för olika funktioner efteråt och 
undviker därmed extraarbete. Valberedningen tror också att verksamheten gyn-
nas av ledamöter som kontinuerligt arbetar med och tänker på olika uppgifter. 



 
 

 Stationen ekonomi är ju stram och det är positivt att styrelsen uppmuntrar idea-
litet. Men människors situation och ekonomi är olika. Långsiktig planering enligt 
första punkten borde kunna minska antalet långväga resor enbart för att deltaga 
i ett styrelsemöte, antagligen fördelaktigt ur ekonomiska och andra synvinklar 
som miljöhänsyn. Behov av eller önskemål om reseersättning minskar förmodlig-
en. Principer för reseersättning och samåkning har styrelsen diskuterat efter vad 
valberedningen förstår av tidigare protokoll? 

	  


