
Valberedningens förslag vid Kalmar 
konstförenings 

årsmöte 20 april 2016
Valberedningens arbete har tydligt utgått från Kalmar konstförenings 
stadgar sett ur ett samtida och gränsöverskridande perspektiv på konst, 
med tanke på dess roll för den enskilda, oavsett ålder, kön, etnicitet och 
samhällsutvecklingen. Vi har vidare utifrån samtal och möten fått en bild 
av den kunskap och kompetens som på olika sett kan utgöra en 
gemensam kraft för muséets framtida utveckling. Det är utifrån de tankar 
som valberedningen föreslår följande ledamöter.

Fyllnadsval och nyval till Kalmar konstförenings styrelse.

Ordinarie ledamöter

Kvar sedan 2015

Lars A Andersson, ordförande (2 år)

Tidigare Slottschef i Kalmar.

Kalmar/Öland

69 år

Görel Abrahamsson (2år)

Kultursamordnare i Emmaboda kommun, Tidigare anställd vid Glas Factory 
och Blekinge läns museum.

Emmaboda

48 år

Kåre Holgerson (2 år)

Konstnär, arbetar med barn och unga vid ungdomskulturhuset Unik, i 
Kalmar. Tidigare verksamhetsansvarig på Kulturmagasinet i Bergkvara.

Kalmar

62 år



Nyval ordinarie  ledamöter

Lars Lindkvist, omval (1år)

Professor i organisation och ledarskap med inriktning mot bland annat 
konst och ekonomi inom kultursektorn, som exempelvis muséer och 
teatrar. Författare till bland annat ”Kulturens kraft för regional utveckling”.

Ställer sig till förfogande under 1 år.

Mörbylånga

64 år

Barbro Hedenmalm, omval (2år)

Kultursekreterare i Nybro kommun

Kalmar

60 år

Sofia Sundberg, omval (2 år)

Konstnär, arbetar som lärare på Ölands konstskola.

Borgholm

40 år

Maria Lindmark (2år)

Tidigare suppleant.

Kulturhistoriker. Tidigare verksamhetsansvarig för Ölands museum, 
Himmelsberga. 

Politiska uppdrag i Borgholms kommun, Regionförbundet i Kalmar län och 
Kalmar läns landsting.

Borgholm

42 år

Suppleanter, samtliga nyval.

Pernilla Frid (fyllnadsval 1 år)

Universitetsadjunkt i grafisk design och illustration, Linnéuniversitetet. 
Frilansar inom illustration, konst, kreativitet och pedagogik.



Kalmar

43 år

Pär Zetterström (fyllnadsval 1 år)

Veterinär. Driver Veterinärkliniken i Kalmar sedan 2012. Allmänt 
konstintresserad och medlem i Kalmar konstförening.

Kalmar 

49 år

Christina Schöning (2 år)

Egenföretagare, filmkonsulent på Reaktor Sydost och kulturarrangör i Doc 
Lounge Kalmar.

Kalmar

48 år

Tina Lindström (2 år)

Enhetschef för pedagogik och utställningar vid Kalmar läns museum sedan
5 år. Anställd sedan 1996 på museet. Har även under en period varit 
skolledare på mellanstor skola.

Kalmar

 60 år

Revisorer, ordinarie

Anneli Egertz, auktoriserad revisor

Ulf Bexell, föreningsrevisor

Revisorer, suppleanter

Carl – Magnus Bäck, auktoriserad revisor

Eva Hermansson, föreningsrevisor

Valberedningen den 19 april 2016



Henriette Koblanck, Bertil Hertzberg


