
Kalmar konstförening
Årsmötet 2020

Valberedningen har av styrelsen blivit ombedd att bereda frågan om arvoden för 2020.
Vid årsmötet 2019 beslutades efter en mindre utredning om en höjning av arvodena, för att
vara mer jämförbar med länets övriga kulturinstitutioner.
Valberedningen föreslår att dessa arvoden nu får vara oförändrade.

Valberedningens nomineringar

Till styrelseledamöter med mandatperiod 2020-2022 föreslår valberedningen:
Anabelí Díaz, Kalmar (omval)
Ann-Christine Bayard (tidigare styrelsesuppleant)
Ingmarie Söderblom, Oskarshamn (nyval)
Peter Adolfsson, Kalmar (omval)

Att kvarstå i styrelsen, med pågående mandatperioder 2019-2021:
Kåre Holgersson, Bergkvara (kvarstår)
Louise Swärdshammar (kvarstår)
Tina Lindström, Kalmar (kvarstår)

Till styrelsesuppleant, med mandatperiod 2020-2022, föreslår valberedningen:
Julius Winberg Sääf (nyval)

Till styrelsesuppleant, med mandatperiod 2020-2021, föreslår valberedningen:
Bertil Hertzberg (nyval)

Till ordförande på ett år föreslår valberedningen:

Ingmarie Söderblom

Till revisorer föreslår valberedningen:
Annelie Egertz (omval)
Eva Hermansson (omval)

Till revisorssuppleanter föreslår valberedningen:
Mikael Olsson (auktoriserad revisorssuppleant, omval)
Kjell Arvidsson (omval)

Valberedarna

Anne Ljung Ann-Karin Myklebostad Jonas Löhnn



Presentationer av de som valberedningen föreslår till nyval

Ingmarie Söderblom, född i Västra Ämtervik 1959, hamnade i Broakulla via bland annat 
Lund/Malmö och Karlskrona.

Mångårig erfarenhet av styrelsearbete, till exempel bostadsrättsförening vice ordf, inom 
politiken både lokalt och regionalt som ordförande, landsbygdsutveckling vice ordförande i 
Leader Astrid Lindgrens Hembygd samt styrelseledamot Leader Kustlandet. Samt i några 
föreningar till under åren.
Ordförande i de kommunanställdas konstförening ARTIKO i Oskarshamn.

Är skyddsombud på min arbetsplats och har således erfarenhet av arbetsplatsfrågor.
Har en anställning som planarkitekt i Oskarshamns kommun och "utlånad" under 6 
månader till Torsås kommun.
Har erfarenhet av att bland annat driva glasbruk, driva café och har jobbat som säljare mot
näringslivet en gång i tiden.

Jobbat eller jobbar i kommunerna Emmaboda, Nybro, Oskarshamn och Torsås (och 
Karlskrona) men har erfarenhet av projektarbete med glasbrukskommunerna och de andra
kommunerna i Kalmar län. 

Efter utbildningstiden till planarkitekt jobbade jag några år som lärarassistent på Blekinge 
Tekniska Högskola, bland annat i redovisning och form.

Bor i ett litet hus från sent 1800-tal i Broakulla. Stolt moder till två utflugna döttrar. 

Julius Winberg Sääf är 37 år och verksamhetschef på Himmelsberga/Ölands museum. 
Han har vana av och intresse för föreningsarbete sedan tonåren. Har varit aktiv bl a inom 
idrottsrörelsen och suttit styrelsen för en kulturförening. Julius är lärare i grunden och har 
undervisat på gymnasie- och högstadienivå. Huvudämnen är sociologi, historia och 
samhällsvetenskap. (Han är pol mag och har en master i Sociologi).

Bertil Hertzberg är 71 år och bor i Vassmolösa. Jobbar som fotograf (arkitektur,konst, 
teater, porträtt ) och författare.
Sitter i styrelsen på Virserum Konsthall. Undervisar på Högskolan i Nässjö och Fotoskolan 
i Gamleby samt på folkhögskolor.
Har erfarenheter att leda teater, marknadsföring och konstnärliga processer.


