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Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. för
verksamhetsåret 2022–23
Valberedningen har haft fyra sammanträden under 2022 och däremellan haft e-postoch telefonkontakter. Ett tiotal personer har kontaktats för att efterhöra deras intresse
att deltaga i styrelsearbetet eller valberedningsarbetet. Samtliga nuvarande styrelseledamöter och revisorer har tillfrågats, om de stode till årsmötets förfogande. Av de
tillfrågade har tre förklarat sig villiga att låta sig väljas av årsmötet.
Styrelse
Till årsmötet 2022 valda ledamöter Bo Ahnegård, Patriq Banach, Christer Morén, Hans
Nihlén har alla, utom Patriq Banach, förklarat att de står till årsmötets förfogande
Valberedningen föreslår att Ahnegård, Morén, Nihlén omväljes som styrelseledamöter
Till årsmötet 2023 valda ledamöter är Anna Christina Borstedt, Bo G Hellers, Erik
Levlin, Magnus Wålinder, Svante Frid och Fredrik Medén har alla, utom Magnus
Wålinder, förklarat att de avser fullfölja sin mandatperiod.
Enligt förslaget kommer styrelsen att omfatta åtta ledamöter. Styrelsen skall enligt
stadgarna omfatta minst sju och högst tolv ledamöter.
Det är en fördel om årsmötet finner fler styrelseledamöter.
Ordförande
Valberedningen föreslår att årsmötet väljer Christer Morén att vara föreningens
ordförande intill årsmötet 2023.
Revisorer
Valberedningen förslår att årsmötet till föreningens revisorer för verksamhetsåret 2022–
23 återväljer:
Lars Öjefors och Inga Birgitta Larsson.
Som revisorssuppleant förslås att årsmötet återväljer Karsten Larsen
Valberedning
Enligt stadgarna skall valberedningen också lämna förslag till ledamöter i valberedningen.
Valberedningens nuvarande ledamöter, Staudte, Lund-Jensen och Baeling har förklarat
att de står till årsmötets förfogande.
Till ny ledamot i valberedningen föreslår den nuvarande valberedningen att årsmötet
väljer Anna-Karin Rönnberg.
Hon uppger om sin person:
KTH alumn, MScEE, E-81
Kongl. Teknologkören
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MBA, Stockholms Universitet
Jobbar på Ericsson sen 1985.
Har haft chefsroller inom systemledning, produktledning och
portföljhantering.
Jobbar idag med CTO-kontorets Data- & AI-strategi.
Make och barn har också gått på KTH (Teknisk Fysik, Design och
produktframtagning)

Det vore en stor fördel om årsmötet också funne fler yngre ledamöter i valberedningen.

Ekerö, Huddinge och Saltsjö-Boo den 9 mars 2022

Peter Baeling

Carin Staudte

Bengt Lund-Jensen

Lars Olof Norén
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