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Förslag från valberedningen inför årsmöte i Biosfärområdet Vänerskärgården 

med Kinnekulle 12 april 2021 
 

Valberedningen har bestått av Yvonne Träff, Juliane Thorin och Benny Jansson (sammankallande)  
 
§ 2 Val av ordförande för årsmötet 
Till ordförande för årsmötet föreslås Jan Wahn.   
 
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet 
 Till sekreterare föreslås Maria Gustavsson från biosfärkontoret.  
 
§ 5 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare  
Förslag ges på årsmötet. 
 
§12 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer  

1. Ledamot och ersättare får arvode på 750 kr per möte som de deltar i. 
2. Revisorer får arvode på 750 kr per möte som de deltar i.  
3. Valberedningen får arvode på 750 kr per möte som de deltar i.  
4. Ordföranden har, utöver mötesarvode, ett arvode om 25 000 kr per år. 
5. Arvoden betalas ut som lön, det vill säga föreningen erlägger sociala avgifter och drar av 

preliminär skatt. 
6. Resor med bil till möten för både styrelsens ledamöter, ersättare och revisorer ersätts med 

18,50 kr per mil. Resor med kollektivtrafik ersätts med faktiska kostnader. 
7. Vare sig arvode eller reseersättning betalas ut till ledamot, ersättare eller revisor som får 

arvode eller ersättning för insatsen på annat vis, t ex som del av en tjänst eller uppdrag. 
8. Styrelsen kan besluta om arvode eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst för särskild 

insats utöver ovanstående.  
 
§ 14 Val av ledamöter och ersättare 
Styrelsen skall, enligt föreningens stadgar, bestå av nio ledamöter. Kommunerna utser varsin 
ordinarie ledamot och varsin ersättare. Länsstyrelsen skall beredas möjlighet att utse en ledamot. 
Styrelsens sammansättning skall vara ”flexibel” enligt stadgarna och relevanta verksamheter skall 
representeras.  
 
Förslag till styrelseledamöter att välja för perioden 2021-2023  
Jonas Krantz – omval  
Sofia Svensson – omval  
Agneta Larsson- nyval  
 
Förslag till antal ersättare 
Valberedningen förslår att styrelsen ska ha fem ersättare till de ledamöterna som är valda på 
årsmötet.  
 
Förslag till val av ersättare för perioden 2021-2022 
Jan Bertilsson- omval  
Lars Ålstam- nyval 
Eva Gustavsson- nyval  
Josefina Guttman- nyval  
Petter Nordgren – nyval  
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Ordinarie ledamöter valda till och med 2022 
Katarina Sundberg  
Ulla Knutsson 
 
Utsedda ordinarie ledamöter från kommunerna 2019-2022 
Susanne Andersson, Götene kommun 
Frida Nilsson, Lidköpings kommun 
Rune Skogsberg, Mariestads kommun 
 
Utsedd ordinarie ledamot från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2020-framåt  
Jörel Holmberg.   
 
Utsedda ersättare kommunerna för tiden 2019-2022 
Åsa Karlsson, Götene kommun 
Linda Nieuwenhuizen, Lidköpings kommun (utsedd från 2020)  
Ida Ekeroth, Mariestads kommun 
 
Utsedd ersättare Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Vakant  
 
§ 15 Val av ordförande  
Till ordförande för perioden fram till och med nästa årsmöte föreslås Katarina Sundberg- omval.  
 
§ 16 Val av revisorer  
Förslag till ordinarie revisor 2021-2023 
Lars Sylvén - omval 
 
Förslag till val av ersättare 2021-2022 
Lisbeth Nysten-Persson- omval 
 
Olof Jansson är vald till ordinarie revisor för perioden 2020-2022.  
 
 
 
 


