
 

 

Valberedningens förslag till Stockholms Golfförbunds årsmöte 2022 
 
 
Förslag till antal ledamöter i SGDFs styrelse och till Juridiska kommittén  
 
Styrelse 
Valberedningen föreslog vid årsmötet 2021 att antalet ledamöter i styrelsen utöver 
ordföranden skulle fastställas till 8 personer, det maximala antalet enligt stadgarna. Målet 
var att uppnå en breddning av kompetenser i styrelsen, förbereda en prognoserad 
succession samt att nå jämvikt mellan könen. Årsmötet 2021 beslöt att anta valberedningens 
förslag. Under verksamhetsåret 2021 har några personer i styrelsen omprövat sina tidigare 
ställningstaganden och är villiga att fortsätta sitt arbete i styrelsen. Fjolårets nya ledamöter 
har under året kommit in sina nya roller och nya ledamöter föreslås inte, utan styrelsen ges 
utrymme att utveckla sitt samarbete och genomföra distriktets visioner och nå dess mål 
inom ett fungerande arbetslag. 
 
Förslag: Valberedningen föreslår med hänsyn till ovan att antalet ledamöter i styrelsen 2022-
2023 skall vara 7 stycken utöver ordförande. 
 
Juridiska kommittén 
Juridiska kommittén ska enligt stadgarna bestå av en ordförande, som väljs för en tid av ett 
år samt minst två och högst fem ledamöter. Hälften av ledamöterna ska väljas årligen för en 
tid av två år 
 
Förslag: Valberedningen föreslår att den Juridiska kommittén ska bestå av ordförande och 4 
övriga ledamöter.  
 
Förslag till ledamöter i styrelse och juridisk kommitté samt till revisorer 
 
Valberedningen har under året haft 7 protokollförda sammanträden och därutöver har det 
varit en aktiv mail- och telefonkontakt ledamöterna emellan. Representanter från 
valberedningen har närvarat vid SGDF:s årsmöte, ordförandemöte, samt deltagit vid flera av 
distriktets styrelsesammanträden.  
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Birgitta Gure, ordförande, Sonja 
Andriakena, Lars Nordlöf och Roger Neckelius.  

Valberedningen har under året ytterligare befäst sina strukturerade arbetsprocesser. Aktivt 
arbete med att bygga upp en bred kandidatbank med olika kompetenser för framtida 
styrelseuppdrag har fortsatt under hela året. Information om styrelsens arbete har 
inhämtats bland annat från intervjuer med ledamöterna och genom närvaro på 
styrelsemöten. Med hänvisning till ovan skrivning angående antal ledamöter har endast ett 
begränsat antal inledande kontakter tagits med potentiella ledamöter. 
Valberedningens arbete har i övrigt styrts av de ramar för organisationen som ges i SGDF:s 
stadgar 
 
 
 



 

 

Förslag till styrelse 
 
Till ordförande för en tid av 1 år 
Per Forsberg-Blavier                                             Arninge GK                               omval  
 
Till ledamöter för en tid av 2 år  
Fredrik Bengtsson                                                  Saltsjöbadens GK                   omval 2 år 
Gunilla Hamel                                                         Ingarö GK                                 omval 2 år 
Lotta Hager                                                             Huvudstaden GK                     omval 2 år 
 
Ledamöter som kvarstår 
Maria Strömnes                                                      Österåker GK                           kvarstår 1 år 
Hans Danielsson                                                     Täby GK                                     kvarstår 1 år 
Susanne Thorell                                                      Ullna GK                                    kvarstår 1 år 
Stefan Nordlöf                                                         Saltsjöbadens GK                    kvarstår 1 år                           
 
 
 
Förslag till juridisk kommitté 
 
Till ordförande för en tid av 1 år  
Mattias Pleiner                                                           Täby GK            nyval 
 
Till ledamöter för en tid av 2 år  
Isabel Lundblad                                                          Ågesta GK                              omval 2 år 
Maria Schöllin                                                             Ekholmsnäs GK                     nyval 2 år    
 
Ledamöter som kvarstår 
Peter Munck                                                               Ulriksdal GK                           kvarstår 1 år  
Karin Annikas Persson                                       Mälarö  GK Skytteholm       kvarstår 1 år                      
 
 
Förslag till revisiorer 
 
Till revisorer för en tid av 1 år 
Mikael Nilsson, ordinarie                                        Bakertilly revision                 omval 
Håkan Andersson, suppleant                                    Bakertilly revision                 omval 
 
 
 
För valberedningen, 7 februari 2022 
Birgitta Gure 
Ordförande 
 
 
 
 


