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Valberedningens förslag IFK Lidingö FK:s ordinarie årsmöte, 29 mars 2022 
 

Enligt IFK Lidingö FK:s stadgar skall styrelsen bestå av ordförande samt 6–8 övriga ledamöter jämte 0–3 suppleanter.  

 
Följande val skall ske på årsmötet: 
§12. Val av 
a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år; 
d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande 

Valberedningens överväganden 

Valberedningen hade inför årsmötet 2022 fyra platser att fylla i styrelsen, då tre ordinarie ledamöter inte stod till 

förfogande för omval, samt att sittande ordförande Joakim Karlsson inte stod till förfogande för ytterligare en period. 

Med detta lämnade flera medlemmar med lång erfarenhet styrelsen. För att ge fortsatt möjlighet till ett fortsatt 

långsiktigt arbete inom föreningen, så föreslår valberedningen styrelseledamot Mårten Andersson till ny ordförande. 

Samtidigt så föreslår valberedningen att ge de två tidigare suppleanterna, Pontus Esbo och Feriel Isberg ordinarie 

styreplatser. Till de två återstående platserna föreslår valberedningen Ida Hellström och Christian Clemens med 

relevanta kunskaper både professionellt och från IFK Lidingö FK. Om årsmötet godkänner valberedningens förslag 

kommer den nya styrelsen få en god blandning av erfarenheter från flera relevanta delar av föreningsliv och näringsliv, 

men även en mix av olika kunskaper om klubbens breda verksamheter. 

 

Valberedningens förslag 2022: 
a) Ordförande:  

 Mårten Andersson (nyval 1 år) 
  

b) Ledamöter: 

i Feriel Isberg (Nyval 2 år) 

ii Pontus Esbo (Nyval 2 år) 

iii Ida Hellström (Nyval 2 år) 

iv Christian Clemens (Nyval 2 år) 
  

 Kvarstår: 

v Jens Gullfeldt vald 2021 på 2 år 

vi Ylva Hökerberg Jahnke vald 2021 på 2 år 
  

c) Suppleanter: 

i Joakim Karlsson (Nyval 1 år) 
  

d) Revisorer 

i TBD, Ernst & Young 

ii TBD, Ernst & Young 
  

e) Valberedning, (årsmötet utser tre ledamöter): 

  

 


