
Valberedningens förslag på förtroendevalda till årsmötet 
 

Ordförande – Simon Knutsson Väljs på 1 år.  

Beskrivning:  

Ordförandens roll är att leda styrelsen och hon eller han har enligt praxis huvudansvaret för 

styrelsens arbete. Traditionellt sett är ordförande den som är ledare för styrelsen och 

styrelsens arbete.  

 

Kassör (Ledamot) – Gunnar Hällqvist Väljs på 2 år  

Beskrivning:  

Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören 

förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar. Exempelvis: Budgetarbete, traktamente till 

spelare och föreningens ekonomiska hantering i stort.  

 

Sekreterare (Ledamot) – Hasse Lundgren Väljs på 1 år  

Beskrivning:  

Sekreteraren har ansvar för att protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen på 

lämpligt sätt. Sammankallande för möten.  

 

Marknad (Ledamot) – PO Johansson Väljs på 2 år  

Beskrivning:  

En ledamot är en del i en styrelse eller en ledningsgrupp. Varje ledamot har rätt att rösta i 

beslutsfrågor. Denna position har ett extra ansvar över frågor kopplat till marknadsföring 

och sponsorer.  

 

Tränarrepresentant (Ledamot) – Jörgen Forslund Väljs på 1 år  

Beskrivning:  

En ledamot är en del i en styrelse eller en ledningsgrupp. Varje ledamot har rätt att rösta i 

beslutsfrågor. Denna position har ett extra ansvar över frågor kopplat till tränargruppen och 

träningsmiljön.  

 

 



Ledamot – Lisa Andersson Väljs på 1 år  

Beskrivning:  

En ledamot är en del i en styrelse eller en ledningsgrupp. Varje ledamot har rätt att rösta i 

beslutsfrågor. 

 

Suppleant – My Westberg Väljs på 1 år  

Beskrivning:  

Suppleanten är en del av styrelsen och har samma funktion som en ledamot, men välj endast 

på ett år. Suppleanten fungerar också som en ersättare om ordinarie ledamot inte kan 

närvara.  

 

Suppleant – Ann Gerd Sjöström Väljs på 1 år  

Beskrivning:  

Suppleanten är en del av styrelsen och har samma funktion som en ledamot, men välj endast 

på ett år. Suppleanten fungerar också som en ersättare om ordinarie ledamot inte kan 

närvara. Ann Gerd har även varit domarrepresentant och ansvarig för bidrags-delen men i 

teorin är inte dessa arbetsuppgifter nödvändigtvis kopplade till rollen som suppleant.  

 

Val av Valberedning för 1 år (2-3 st) 

Val av ny valberedning på ett år. Valberedningen tillsätts på årsmötet, sittande valberedning lägger ej 

förslag på vilka som ska sitta i nästa valberedning. 

Spelarrepresentanter  

Två stycken spelarrepresentanter att närvara vid 1-2 styrelsemöten utses under 

årsstämman. Detta för att ytterligare förbättra kommunikation mellan styrelse och dess 

aktiva medlemmar.  

 

Vänliga hälsningar,  

IFK Umeå Badmintons Valberedning  

Vid frågor eller nomineringar, tveka inte att höra av er!  

Hannes.andersson@umu.se  

rominaolyaee@gmail.com 
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