
VALBEREDNINGEN 

Årsmötet 2022 

Valberedningens förslag gällande arvodesnivåer för 2022:                                                     
Ordförande får 40% av ett basbelopp (19 320 kr/år), plus mötesarvode 1200kr/möte                                                                                               
Arbetsutskottsledamöter får 30% av ett basbelopp (14 490 kr/år), plus mötesarvode 1200 kr/möte                                                                      
Övriga ordinarie ledamöter 1200 kr/möte                                                                                        
Suppleanter 600 kr/möte                                                                                                                              
Valberedningens ledamöter 1000 kr/år, plus  1200 kr/möte, gäller för max två möten/år                                                                                                                 
Lekmannarevisor 1000 kr/år 

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Alla mötesarvoden gäller för max 
sex möten/år. Alla personer med förtroendeuppdrag för föreningen får rätt till reseersättning              
18,50 kr/ mil eller tåg/buss-biljett.      

                                                 

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 

Valberedningens nomineringar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Till styrelseledamöter föreslår valberedningen:                                                                                               
Gull-Britt Johansson, Gårdby, Mörbylånga, (nyval 2 år)                                                                                                                           
Ann-Christin Bayard, Orrefors, (omval 2 år)                                                                      
Peter Adolfsson, Kalmar, se nedan                                                                                                                          
Stina Siljing, Kalmar, (nyval 2 år)                                                                                                                                                                                                                                                       

Kåre Holgersson, Bergkvara, (kvarstår 1 år)                                                                                                                      
Tina Lindström, Kalmar, (kvarstår 1 år)                                                          
Bertil Hertzberg, Vassmolösa, (kvarstår 1 år)  

Till styrelsesuppleanter föreslår valberedningen:                                                                                                                                                        
Julius Winberg Sääf, Lerkaka, Borgholm, (omval 2 år)                                                                                          
Loke Lassen, Kalmar, (kvarstår 1 år)     

Till ordförande på ett år föreslår valberedningen:                                                                                                    
Peter Adolfsson 

Till revisorer föreslår valberedningen:                                                                                                         
Anneli Egertz, auktoriserad revisor, Ernest & Young, (omval)                                                                                                                                                    
Eva Hermansson (omval)  

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

 

Valberedarna                                                                                                                                                                     

Anne Ljung                                                  Ann-Karin Myklebostad 

                                                                                                                                        

 



Presentationer av de som valberedningen föreslår till nyval                                     

Peter Adolfsson, 65 år, pensionär och konsult sedan 2021. Bosatt i Kalmar sedan 1977, uppväxt i 
Högsby. Har jobbat som säljare, projektledare och i chefspositioner. Sista tio åren som Kultur- och 
fritidschef i bl. a. Hultsfred och Högsby kommuner. Stort intresse för kultur, idrott och historia.         
Fritid är en god bok, resor och upplevelser med kultur och god mat, gärna i ett soligt Italien. 
Föreningsmänniska som har flera uppdrag och ”brinner” för att engagera mig och utveckla 
verksamheter. Sedan fyra åt ledamot i Kalmar konstförenings styrelse. 

 

Stina Siljing, konstnär verksam i Kalmar med ateljé på Lindö. Arbetar med verk i en mängd olika 
material samt gestaltningar. Konstkonsulent samt styrelseledamot i Konstnärscentrum Syd. 

 

Gull-Britt Johansson. Jag brukar presentera mig som allmänt kulturintresserad. Det har avspeglats 
både privat och i min yrkesroll. I yrkesrollen har jag mestadels jobbat med bildning och kultur,           
dels på folkhögskola, men på senare år i regional verksamhet i Västra Götaland och Region Kalmar 
län. Jag är inte själv kulturutövare, mer än som amatör. Min ingång i arbetet är pedagogens.                         
Jag brukar säga att jag arbetar med kulturen som allemansrätt. Vill göra det möjligt för fler att möta 
kultur och själv få vara kreativ och skapande. Det behövs många språk och uttryck för att förstå 
världen och kunna uttrycka känslor. Därför har jag intresserat mig för att göra kulturen tillgänglig            
för fler. Privat bor jag i Gårdby på Öland. Född där och återvändare efter 30 år.                                                      
Gift med kulturintresserad man.  Vuxna barn och tre barnbarn. 

 

 

 

 

 


