
Valberedningens förslag till Luleå Kajakklubbs årsmöte 2023 
 
Styrelsen 
Nominering av ordförande på 1 år                                vakant  Nyval 
 
 

Nominering av 1-2 ledamöter på 2 år                             vakant  Nyval

     

 
Nominering av 1 suppleant till styrelsen på 1 år Johan Wenngren Nyval 
 
 
Revisorer 
Nominering av 2 revisorer på 1 år                        Lo Fischer   Omval 
 Jakob Johansson Omval 
 
Nominering av 1 suppleant för revisor på 1 år      Björn Andersson Omval 
 
 
  
Kommentar 
Klubben är på många plan i ett inspirerande läge just nu. Ett gott jobb har gjort de senaste åren och 
många har engagerat sig i olika roller och tillsammans har vi utvecklat föreningen och vår 
verksamhet. Vårt uppstartade utvecklingsarbete har medfört att nya personer hittat lämpliga 
uppdrag och vi är nu fler som bidrar i verksamheten. 
 
Inför årsmötet 2023 finns det dock utmaningar att besätta de roller som ska tillsättas. 
Valberedningen siktar på en styrelse som består av 1 ordförande, 4-5 ledamöter och 1 suppleant. 
Stadgarna som reglerar förutsättningarna anger att antalet ledamöter ska vara mellan 4-8 st.  
 
Utöver de som ska väljas på årsmötet den 2 mars har vi kvar en bra kärna i styrelsen där bl.a. 
kassörsrollen är klar (Sten Ek) samt två övriga ledamotsposter (Sofia Björnfot och Mikael Blom). Vi 
har varit i kontakt med flertalet personer för olika roller men ännu inte hittat en lämplig besättning 
som är beredda att ställa upp.  
 
I dagsläget är vi alltså inte i mål men vi kommer givetvis fortsätta att jobba vidare hela vägen fram till 
årsmötet med målet att ha ett bra förslag att lägga fram. Vi ser att det finns goda förutsättningar för 
att skapa en positiv styrelsegrupp som får verka i det inspirerande läget som klubben befinner sig i 
just nu.  
 
Även om vi har pratat med flera har vi såklart inte tillfrågat alla potentiella kandidater. Här vill vi 
uppmana alla er medlemmar att tänka till och höra av er med förslag. Antigen att ni själva känner att 
det vore ett lämpligt uppdrag, eller med tips på bra personer som vi kan prata vidare med.  
 
 
Luleå Kajakklubbs valberedning 2022-02-09 
 
Helene Johansson Dag Johansson Anton Norberg 
                                                   
 


