
Valberedningens förslag till Stockholms läns bygdegårdsdistrikts 

stämma den 26 mars 2022 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Valberedningen föreslår som mötesordförande Kent Ivarsson, Lidingö, och som 

mötessekreterare Britt Engdahl, Täby. 

 

11. Beslut angående 

a) Mandattid för distriktsstyrelsens ledamöter och eventuella ersättare 

Valberedningen föreslår att distriktsordförande väljs på ett år (oförändrat), att övriga 

styrelseledamöter väljs på två år (oförändrat) och att ersättare väljs på ett år (oförändrat). 

b) Antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och tre ersättare 

(oförändrat). 

c) Ev ersättning till styrelseledamöter med flera 

Valberedningen förslår att milersättning ska utgå i form av den skattefria delen enligt statens 

regler, för närvarande 18,50 kronor/mil (oförändrat). 

 

12. Val av distriktsordförande 

Valberedningen föreslår som distriktsordförande Bo Carlqvist, Sollentuna (omval). 

 

13. Val av styrelseledamöter mm 

a) Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 

Doris Vesterlund, Marianne Nord och Åsa Starck har mandatperiod som går ut som 

styrelseledamöter. Marianne Nord och Åsa Starck har avsagt sig omval.  

Valberedningen föreslår som styrelseledamöter för mandatperioden 2022-2024: 

Doris Vesterlund, Järfälla (omval) 

Lars Nordstrand, Väddö (nyval, tidigare ersättare) 

Tomas Kullberg, Hölö (nyval, tidigare ersättare) 

Monica Eriksson, Britt Engdahl och Magnus Grundäng har ett år kvar på mandatperioden 

som styrelseledamöter.  

 

 



Elisabeth Karlsson, Lars Nordstrand och Tomas Kullberg har mandatperiod som går ut som 

ersättare. Elisabeth Karlsson har avsagt sig omval. Lars Nordstrand och Tomas Kullberg 

föreslås som nya ordinarie ledamöter.  

Valberedningen föreslår som ersättare för mandatperioden 2022-2023: 

Charlotta Eurén, Märsta (nyval) 

Pierre Björck, Västerhaninge (nyval) 

Anita Wennberg, Enhörna (nyval) 

b) Val av kontaktperson för kultur, försäkring, fastighet, miljö, ungdom, hemsida och 

landsbygd 

Valberedningen föreslår att uppdra till distriktsstyrelsen att utse kontaktperson för de olika 

områdena. 

 

14. Val av revisorer jämte ersättare 

Valberedningen föreslår som ordinarie revisorer Clas Forsgren Liegnell, Edsbro (omval) och 

Raymond Svensson, Årsta havsbad (omval) samt som revisorsersättare Anna Nordström, 

Södertälje (omval).   

 

16. Förbundsstämman i Kronobergs bygdegårdsdistrikt 4-5 juni 2022 

a) Val av ombud och ersättare till riksförbundets stämma 

Valberedningen föreslår som ordinarie ombud på förbundsstämman Bo Carlqvist, Sollentuna, 

Britt Engdahl, Täby, Magnus Grundäng, Edsbro, och Charlotta Eurén, Märsta.      

Valberedningen föreslår att uppdra till distriktsstyrelsen att vid behov utse ersättare. 

 

 

Valberedningen inför 2022 års distriktsstämma har bestått av Anders Karlsson, Solna, och 

Per-Everth Staff, Vallentuna.   

 


