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Valberedningens enhälliga förslag till
årsstämman 2019-05-15
Val av ordförande
Mats Nordenskjöld (omval)
Val av ledamöter
Christer Midgard (omval)
Jan Larsson (omval)
Jenny Appelgren (nyval)
Åke Jacobsson (omval)
Samtliga ledamöter föreslås väljas för två år, d.v.s. till stämman 2021.
I styrelsen återfinns också följande personer som valdes vid stämman 2018 och med mandattid
till stämman 2020: Tomas Bergkvist, Anette Grundström, Bengt Nilsson, Yvonne Ström
Åkerblom, Gunilla Svensson och Misse Wester. Vidare ingår i styrelsen, i enlighet med
stadgarna Brandskyddsföreningens generalsekreterare, d.v.s. Anders Bergqvist.
Valberedningens förslag medför att Anders Karlsson, Jan Bejrum och Marie Baumgarts lämnar
styrelsen. Marie har avböjt omval på grund av tidsbrist. Förslaget innehåller ett nyval, nämligen
Jenny Appelgren. Jenny är projektledare för verksamhetsutveckling och effektivisering inom
Swedavia. Hon har även en bakgrund som miljökonsult, logistikkonsult och konsultchef inom
olika Sweco företag. Vidare har hon bl.a. jobbat inom AstraZeneca och vad avser utbildning så
har hon en civilingenjörsexamen i kemitekning men därutöver också många universitetspoäng
inom företagsekonomi, juridik och franska.
Styrelsen har bestått av totalt 14 personer och i enlighet med de stadgar som senast fastställdes
vid stämman 2018 ska den bestå av maximalt 14 personer. Valberedningen har från flera
personer fått kommentaren att antalet personer i styrelsen bör om möjligt minska. Önskemålet
rimmar helt i enlighet med de forskningsresultat som finns, nämligen att framgångsrik
verksamhet ofta hämmas av alltför stora styrelser. Valberedningens förslag medför att antalet
ledamöter minskar från 14 till 12. Vidare tillförs en ny värdefull kompetens till styrelsen
samtidigt som åldersstrukturen förbättras något och att andelen kvinnor ökar från 36% till 42%.
Val av revisionsbyrå för ett år, d.v.s. för verksamheten år 2019.
Grant Thornton. De har haft uppdraget sedan 2014.
Valberedningen
Brandskyddsföreningens valberedning består av Tommy Arvidsson, sammankallande och
utsedd av föreningens styrelse, samt Daniel Yar, Marie Bucht, Mats Galvenius och Linda
Kazmierczak, utsedda vid föreningsstämman. Valberedningen utsågs 2017 för två år.
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Valberedningens förslag till representant för
stödjande medlemmar
Valberedningen föreslår att stämman utser till representant för stödjande medlemmar för
två år, d.v.s. till stämman 2021:
Eva-Marie Abrahamsson (omval)
I enlighet med paragraf 11 i föreningens stadgar ska valberedningen föreslå en stödjande
medlem som ska representera denna medlemsgrupp i samband med föreningens
representantskapsmöten. Den som blir utsedd har också rösträtt vid föreningens stämma
(enligt paragraf 15). Personen utses för en period om två år.
Vid stämman 2017 utsågs Eva-Marie Abrahamsson och åren dessförinnan var Jan Mansfeld
den utsedda representanten.
Stödjande medlem betalar en medlemsavgift om 630 kronor/år och antalet stödjande
medlemmar är numera enbart fem. Dessa personer är stödjande medlemmar; Bengt Öberg, EvaMarie Abrahamsson, Jan Mansfeld, Håkan Mårtensson samt Tommy Arvidsson.
Valberedningens förslag är enhälligt.
Valberedningen
Brandskyddsföreningens valberedning består av Tommy Arvidsson, sammankallande och
utsedd av föreningens styrelse, samt Daniel Yar, Marie Bucht, Mats Galvenius och Linda
Kazmierczak, utsedda vid föreningsstämman. Valberedningen utsågs 2017 för två år.
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