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Protokoll styrelsen för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 
 

Onsdag 7 april 2021 klockan 18.00-18.30. Digitalt möte.  

 
Närvarande ordinarie ledamöter 
Katarina Sundberg  
Susanne Andersson 
Jörel Holmberg  
Jonas Krantz  
Frida Nilsson  
Rune Skogsberg 
 
Tjänstgörande ersättare  
Sten-Gunnar Stéenson  
 
Närvarande ersättare 
Ida Ekeroth-Clausson 
Åsa Karlsson  
Linda Nieuwenhuizen 

 
 
§ 16 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 17 Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 18 Val av sekreterare 
Katarina Sundberg valdes till sekreterare för mötet. 
 
§ 19 Val av justerare 
Susanne Andersson valdes till justerare. 
 
§ 20 Information om rekryteringsprocessen 
Katarina Sundberg informerade om rekryteringsprocessen. Avidentifierade CV hade tillsammans med 
redogörelse kring processen skickats ut till styrelsen inför mötet.  
 
Den av styrelsen beslutade ordningen rekrytering har följts. I förhandling har Unionen förklarat sig stå 
bakom de tre kandidaterna (4, 5 och 6) som arbetsutskottet hade beslutat gå vidare med.  
 
Styrelsen förklarade sig nöjd med rekryteringsprocessen. 
 
§ 21 Presentation av sökande till tjänsten som koordinator 
De tre kandidaterna som bedömts mest intressanta hade arbetsutskottet jämfört via en 
poänggivning/viktning där kandidat 4 fick högst poäng. Kandidat 4 hade också gjort ett mycket gott 
intryck på arbetsutskottet i intervjuer. Arbetsutskottet beslutade då ta in referenser och dessa stärkte 
beslutet att förorda kandidat 4 för tjänsten. 
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Innan mötet hade styrelseledamöterna Sofia Svensson och Ulla Knutsson via mejl ställt sig bakom 
arbetsutskottets förslag.  
 
Styrelsen förklarade sig nöjd med föreslagen sökande. 
 
§ 22 Presentation av förslag till koordinator  
Arbetsutskottet presenterade Helena Torsell som förslag till koordinator och berättade mer om det 
intryck hon gjort.  
 
Styrelsen har inga invändningar utan ställde sig bakom förslaget.  
 
§ 23 Avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.  

 
 
Justeras  
 
Katarina Sundberg    Susanne Andersson  
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