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Föredragningslista, EHVS Årsmöte 2022-11-02

§ 1 Mötets öppnande
Föredragande: Holger Balslev

§ 2 Val av mötesordförande
Förslag: Stina Hultberg

§ 3 Val av mötessekreterare
Förslag: Caroline Hedbys

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

§ 5 Godkännande av mötets utlysande och beslutsmässigt
Föredragande: Vicki Nguyen

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Adjungeringar

§ 8 Godkännande och fastställande av föredragningslista

§ 9 Presentation av Sektionsordförande 2023 Bilaga 1
Föredragande: Elin Nilsson

§ 10 Fastställande av medlemsavgift 2023 Bilaga 2
Föredragande: Holger Balslev
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Beslutspunkter

§ 11 Val av Ordförande för EHVS Styrelse 2023 Bilaga 3
Föredragande: Rebecca Iklymova
Rebecca Iklymova föredrar enligt bilaga 3 – Val av Ordförande för EHVS Styrelse 2023.

§ 12 Val av Vice Ordförande m. Utbildningsansvar för EHVS styrelse 2023 Bilaga 3
Föredragande: Rebecca Iklymova
Rebecca Iklymova föredrar enligt bilaga 3 – Val av Vice ordförande med
Utbildningsansvar för EHVS Styrelse 2023.

§ 13 Val av Vice Ordförande m. Näringslivsansvar för EHVS styrelse 2023 Bilaga 3
Föredragande: Emma Berglund
Emma Berglund föredrar enligt bilaga 3 – Val av Vice ordförande med Näringslivsansvar
för EHVS Styrelse 2023.

§ 14 Val av Ekonomiansvarig för EHVS Styrelse 2023 Bilaga 3
Föredragande: Louise Halldén
Louise Halldén föredrar enligt bilaga 3 – Val av Ekonomiansvarig för EHVS Styrelse
2023.

§ 15 Val av Vice Ekonomiansvarig för EHVS Styrelse 2023 Bilaga 3
Föredragande: Anton Uddén
Anton Uddén föredrar enligt bilaga 3 – Val av Vice Ekonomiansvarig för EHVS Styrelse
2023.

§ 16 Val av Socialt Ansvarig för EHVS Styrelse 2023 Bilaga 3
Föredragande: Josefin Elfinsson
Josefin Elfinsson föredrar enligt bilaga 3 – Val av Socialt Ansvarig för EHVS
Styrelse 2023.

§ 17 Val av Kommunikationsansvarig för EHVS Styrelse 2023 Bilaga 3
Föredragande: Anton Uddén
Anton Uddén föredrar enligt bilaga 3 – Val av Kommunikationsansvarig för EHVS
Styrelse 2023.
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§ 18 Val av Head of  International Relations för EHVS Styrelse 2023 Bilaga 3
Föredragande: Linnea Töregård
Linnea Töregård föredrar enligt bilaga 3 – Val av Head of  International Relations för
EHVS Styrelse 2023.

§ 19 Val av Ordförande för Näringslivsutskottet EHVS Styrelse 2023 Bilaga 3
Föredragande: Rebecca Iklymova
Rebecca Iklymova föredrar enligt bilaga 3 – Val av Ordförande för Näringslivsutskottet
för EHVS Styrelse 2023.

§ 20 Val av Ordförande för Programutskottet EHVS Styrelse 2023 Bilaga 3
Föredragande: Josefin Elfinsson
Josefin Elfinsson föredrar enligt bilaga 3 – Val av Ordförande för Programutskottet
för EHVS Styrelse 2023.

§ 21 Val av Ordförande för Mediautskottet EHVS Styrelse 2023 Bilaga 3
Föredragande: Sebastian Dietrichsteiner
Sebastian Dietrichsteiner föredrar enligt bilaga 3 – Val av Ordförande för Mediautskottet
för EHVS Styrelse 2023.

§ 22 Val av Sekreterare för EHVS Styrelse 2023 Bilaga 3
Föredragande: Sebastian Dietrichsteiner
Sebastian Dietrichsteiner föredrar enligt bilaga 3 – Val av Sekreterare för EHVS Styrelse
2023.

§ 23 Val av Intendent för EHVS Styrelse 2023 Bilaga 3
Föredragande: Emma Berglund
Emma Berglund föredrar enligt bilaga 3 – Val av Intendent för EHVS Styrelse
2023.

§ 24 Val av Revisorer och Suppleanter för EHVS Styrelse 2023 Bilaga 4
Föredragande: Rebecca Iklymova & Louise Halldén
Rebecca Iklymova & Louise Halldén föredrar enligt bilaga 4 - Val av Revisorer och
Suppleanter för verksamhetsåret 2023.

§ 25 Val av Administratör samt Ledamöter till EHVS Advisory Board 2023 Bilaga 5
Föredragande: Ossian Fröslev
Ossian Fröslev föredrar enligt bilaga 5 - Val av Administratör
samt Ledamöter till EHVS Advisory Board 2023.
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Övrigt

§ 26 Övriga frågor

§ 27 Mötet avslutas
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Bilaga 1: Presentation av sektionsordförande 2023

Näringslivsutskottet
Företagsgruppen Vakant
Börsgruppen Vakant
Amår 2023 Tintin Kärrbrant

Mediautskottet
Assar Vakant
EHVS Office My Johansson
Promotion Cajsa Lienau
BrIEf Vakant

Programutskottet
SexIE Vakant
Sex mfl Vakant
Sex promille Vakant
Q.U.L Vakant
Idrott Vakant
Kommittén Vakant
Sivansansvarig Vakant
Sivansansvarig Vakant

Utbildningsutskottet Vakant

Internationella Utskottet Vakant

www.ehvs.nu
EHVS Office, Universitetsplatsen 1, 351 95 Växjö



Bilaga 2: Rekommenderad medlemsavgift för 2023

EHVS Styrelse 2022 förslag till medlemsavgifter:

En termin 100 kr
Två terminer 190 kr
Sex terminer (3 år) 400 kr
Åtta terminer (4 år) 500 kr

Bakgrund:

Detta är ett förslag på en ökning av medlemsavgifterna inför året 2023. Tidigare medlemsavgifter
har legat på:

En termin 80 kr
Två terminer 160 kr
Hela studietiden (4 år) 350 kr

Anledningen till ökningen av terminsavgifterna och införandet av ett fjärde avgifts alternativ,
handlar i mångt och mycket om föreningens ständiga utveckling och vad den erbjuder, något som
reflekteras i medlemsavgiften. Det handlar samtidigt om att förbättra och förnya event, man vill
försäkra sig om att EHVS i framtiden fortfarande kan vara den föreningen den är idag. Tills sist
handlar det också om vad man som EHVS-medlem har för förmåner, och de förmåner man får
gentemot andra föreningar/nationer på skolan. Dessa avgifter har inte höjts sedan 2018 och
gjordes då med väldigt liten marginal.

Avgiftshöjningen handlar inte enbart om att ständigt förbättra events, även om det är en del av
det. Det ska reflektera det nuvarande läge som föreningen befinner sig i, och vad vi erbjuder alla
medlemmar. Styrelsen ser att detta kommer samspela med inkludering och internationalisering
som presenterades i årets verksamhetsplan.

Därför är styrelsens förslag att höja medlemsavgifterna enligt följande för att kunna uppnå
maximal nytta för alla våra medlemmar.
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Bilaga 3: Valberedningens förslag till EHVS styrelse 2023

Förslagen post Namn Klass
Ordförande Wendela Hållqvist Larsson EKP 2

Vice ordförande med Utbildningsansvar Wilhelm Florén EKP 2

Vice ordförande med Näringslivsansvar Anja Svoboda EKP 3

Ekonomiansvarig Adam Bondesson EKP 3

Vice ekonomiansvarig Enya Holgersson EKP 2

Socialt ansvarig Hugo Svensson EKP 2

Kommunikationsansvarig Trine Andersson EKP 2

Head of  International Relations Maja Kling EKP 1

Ordförande Näringslivsutskottet Patrik Edén EKP 2

Ordförande Programutskottet Towe Wilhelmsson EKP 2

Ordförande Mediautskottet Martin Tuhkanen EKP 2

Sekreterare Ida Fredlund EKP 1

Intendent Sara Cronsjö EBD 1

EHVS Valberedningen har bestått av:

Sammankallade Rebecca Iklymova

Suppleant Louise Halldén

Ledamot Anton Uddén

Ledamot Emma Berglund

Ledamot Josefin Elfinsson

Ledamot Linnea Töregård

Ledamot Sebastian Dietrichsteiner
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Bilaga 3: Nomineringar styrelseposter 2023

Valberedningen har valt att nominera Wendela Hållqvist Larsson till styrelsens

Ordförande 2023, med följande motivering:

Wendela är en 23-årig tjej från Gävle som läser sitt andra år på Civilekonomprogrammet
och sitter just nu som ekonomiansvarig i programutskottet QUL. Att vara organiserad och
strukturerad är bara en bråkdel av alla bra egenskaper hon sitter på och har dessutom inga
problem att ha flera bollar i luften. Hon har redan ett otroligt engagemang inom EHVS
och vi ser en stor potential till EHVS utveckling med Wendela i toppen. Wendela är en
naturlig ledare och har en genuin vilja att involvera samtliga medlemmar i EHVS. Vi i
valberedningen känner oss trygga med att nominera Wendela Hållqvist Larsson till
Ordförande för EHVS styrelse 2023.

Föredragande: Rebecca Iklymova

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Wendela Hållqvist

Larsson till Ordförande i EHVS Styrelse 2023
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Valberedningen har valt att nominera Wilhelm Florén till styrelsens Vice

Ordförande med Utbildningsansvar 2023, med följande motivering:

Wilhelm Florén är en 22-årig kille från Lidköping som går sitt andra år på
civilekonomprogrammet. Under sin tid på Campus har Wilhelm engagerat sig i
Företagsgruppen där han har varit kontaktperson för EHVS huvudsamarbetspartner, EY.
Han har även arbetat inom produktion på ett livsmedelsföretag samt varit gruppchef
under tiden då han genomförde sin GMU. Detta visar en sann arbetsvilja samt förmågan
att leda under diverse situationer. Med ett sinne för noggrannhet, kvalité och utveckling
har Wilhelm förmågan att leda utbildningsfrågor och förbättra förutsättningarna för både
nuvarande samt kommande studenter inom föreningen. Därför är Wilhelm Florén en
perfekt kandidat för rollen som Vice Ordförande med Utbildningsansvar i EHVS styrelse
2023.

Föredragande: Rebecca Iklymova

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Wilhelm Florén till Vice

Ordförande med Utbildningsansvar i EHVS Styrelse 2023

Valberedningen har valt att nominera Anja Svoboda till styrelsens Vice ordförande

med Näringslivsansvarig 2023, med följande motivering:

Anja är en 22-årig tjej från Hässleholm som är inne på sitt tredje år inom
Civilekonomprogrammet och är aktiv i utskottet Assar. Anja är en glad och energisk tjej
som vill bidra med sina erfarenheter och kunskaper inom föreningen för att göra året i
styrelsen 2023 så bra som möjligt för EHVS medlemmar. Tillsammans med de resterande
styrelsemedlemmarna vill hon att EHVS som förening ska uppfattas som lyhörda och
strukturerat och förening som bryr sig om sina medlemmar. Genom att vara utåtriktad,
kommunikativ och ordningsam är vi i Valberedningen övertygade om att Anja kommer
göra ett strålande jobb inom sin post som Vice Ordförande med Näringslivsansvar för
EHVS styrelse 2023.

Föredragande: Emma Berglund

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Anja Svoboda till

Näringslivsansvarig i EHVS Styrelse 2023
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Valberedningen har valt att nominera Adam Bondesson till styrelsens

Ekonomiansvarig 2023, med följande motivering:

Adam Bondesson är en 22-årig kille från Karlskrona och han går sitt tredje år på
Civilekonomprogrammet med inriktning controller. Adam har tidigare jobbat ett år på EY
där han jobbade med revision och han har dessutom tagit sig an mindre jobb med
bokföring. På fritiden så har Adam ett intresse för handboll och det är något han har
kombinerat med studierna. Adam ser fram emot att kunna engagera sig mer inom
föreningen och att göra detta i kombination med något som är utav hans intresse. Med
Adams tidigare arbetslivserfarenheter inom ekonomi i kombination med ett driv för att
utveckla föreningen anser vi i valberedningen att Adam kommer att passa perfekt som
Ekonomiansvarig i EHVS styrelse år 2023.

Föredragande: Louise Halldén

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Adam Bondesson till

Ekonomiansvarig i EHVS Styrelse 2023

Valberedningen har valt att nominera Enya Holgersson till styrelsens Vice

Ekonomiansvarig 2023, med följande motivering:

Enya Holgersson är en strukturerad och ansvarstagande 20 årig tjej från Osby. Hon
studerar just nu andra året på civilekonomprogrammet och går alltid helhjärtat in i det
hon tar sig ann. Med hennes roll i Utbildningsutskottet och inblick i hur EHVS jobbar har
hon en bred kunskap för att vara med och styra föreningen framåt. Enya är en lyhörd tjej
som kommer bidra med god energi och med hennes intresse för ekonomi vet vi att hon
passar perfekt som Vice Ekonomiansvarig för EHVS styrelse 2023.

Föredragare: Anton Uddén

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Enya Holgersson till

Vice Ekonomiansvarig i EHVS Styrelse 2023
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Valberedningen har valt att nominera Hugo Svensson till styrelsens Socialt

ansvarig 2023, med följande motivering:

Hugo Svensson är 24 år från Malmö som läser sitt andra år på Civilekonomprogrammet.
Han har hittills under sina studier suttit som Ordförande i utskottet Office vilket han gjort
med bravur. Hugo är en otroligt social och driven kille som tänker på alla andra i första
hand. Vi tror att med Hugos kompetenser och kvalitéer kommer han kunna optimera
samarbetet mellan EHVS och nationerna samt utveckla Campus sociala erbjudande
överlag. Han har även lätt för att knyta kontakter och har en samarbetsvilja utan dess like.
Med Hugos karisma och enthusiasm är vi i valberedningen garanterade om att Hugo är en
perfekt kandidat till Socialt ansvarig för EHVS styrelse 2023.

Föredragande: Josefin Elfinsson

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Hugo Svensson till

Socialt ansvarig i EHVS Styrelse 2023

Valberedningen har valt att nominera Trine Andersson till styrelsens

Kommunikationsansvarig 2023, med följande motivering:

Trine Andersson är en 20-årig tjej från Lund som pluggar andra året på
civilekonomprogrammet. Hittills har hon varit en del av programutskottet Sex Promille
där hon suttit som internmästarinna. Trine är en glad och social tjej som ständigt kommer
med nya idéer och tankar. Hon ser alltid till allas bästa och ser till att alla är involverade.
Hon är strukturerad, har ett estetiskt öga och vet vad som intresserar medlemmarna. Med
Trines engagemang inom sitt utskott och EHVS vet vi att hon kommer föra föreningen
framåt tillsammans med de andra medlemmarna. Med hennes ständiga intresse att
utveckla sig själv och det hon går in i är vi i valberedningen säkra på att hon kommer
passa perfekt som Kommunikationsansvarig i EHVS styrelse 2023.

Föredragande: Anton Uddén

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Trine Andersson till

Kommunikationsansvarig i EHVS Styrelse 2023
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Valberedningen har valt att nominera Maja Kling till styrelsens Head of

International Relations 2023, med följande motivering:

Maja Kling är 20 år och kommer från Motala. Maja läser sitt första år på
Civilekonomprogrammet och vid sidan av studierna är hon engagerad i The International
Committé. Maja är en driven tjej som värnar om inkludering samt delaktighet vilket i
kombination med hennes ansvarstagande innebär att utmaningarna som kommer hennes
väg kommer att lösas galant. I och med Majas öppenhet med att kunna höra andras
åsikter, men samtidigt stå för sina egna, gör att det känns säkert att Maja kommer ta sig an
rollen på ett så bra sätt som möjligt som Head of  International Relations i EHVS styrelse
2023.

Föredragande: Linnea Töregård

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Maja Kling till Head of

International Relations i EHVS Styrelse 2023

Valberedningen har valt att nominera Patrik Edén till styrelsens Ordförande för

Näringslivsutskottet 2023, med följande motivering:

Patrik Edén är 22 år och kommer från Kalmar. Innan sina studier har han med stor
framgång arbetat som säljare på ett telefonbolag samt varit fotbollsdomare. Vid sidan av
studierna arbetar han på Länsförsäkringar och är även aktiv i Företagsgruppen där han är
kontaktperson för Deloitte vilket är ett av EHVS partnerföretag. Med sitt engagemang i
ett av näringslivsutskotten har Patrik bra insyn det arbete som utförs och vilken
utvecklingspotential som finns. Dessutom är han en stjärna på att upprätthålla nära
relation och utöka sitt professionella nätverk och därför hade han briljerat i rollen som
Ordförande för Näringslivsutskottet.

Föredragande: Rebecca Iklymova

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Patrik Edén till

Ordförande för Näringslivsutskottet i EHVS Styrelse 2023

www.ehvs.nu
EHVS Office, Universitetsplatsen 1, 351 95 Växjö



Valberedningen har valt att nominera Towe Wilhelmsson till styrelsens Ordförande

för Programutskottet 2023, med följande motivering:

Towe Wilhelmsson är 21 år från Lessebo som studerar sitt andra år på
Civilekonomprogrammet. Fram till årsskiftet sitter Towe som vice ordförande samt skattis
i programutskottet SexIE. Towe har hittills i SexIE tagit sig an flera roller samtidigt och
tagit ett otroligt stort ansvar. Förutom hennes driv och engagemang är hon en tjej som
aldrig har några sura miner. Hon bemöter alla människor med en öppen famn och brinner
för att samarbeta. Med hennes redan goda insikt i EHVS samt programutskottet och sin
vilja att främja alla EHVS medlemmar ser vi i valberedningen henne som ett självklart val
till Ordförande för programutskottet i EHVS styrelse 2023.

Föredragande: Josefin Elfinsson

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Towe Wilhelmsson till

Ordförande för Programutskottet i EHVS Styrelse 2023

Valberedningen har valt att nominera Martin Tuhkanen till styrelsens Ordförande

för Mediautskottet 2023, med följande motivering:

Martin Tuhkanen är 24 år från Västerås och läser sitt andra år på
Civilekonomprogrammet. Martin har under sin studietid suttit som Ekonomiansvarig i
mediautskottet Office. Kommunikation är en av Martins styrkor och därför tror vi i
valberedningen att han kommer kunna föra både EHVS samt mediautskottet framåt i rätt
riktning. Vi är övertygade om att Martin kommer kunna bidra med nya idéer och
förbättringar inom mediautskottet men även inom EHVS och därmed nominerar vi i
valberedningen Martin Tuhkanen till Ordförande för Mediautskottet i EHVS styrelse
2023.

Föredragande: Sebastian Dietrichsteiner

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Martin Tuhkanen till

Ordförande för Mediautskottet i EHVS Styrelse 2023
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Valberedningen har valt att nominera Ida Fredlund till styrelsens Sekreterare 2023,

med följande motivering:

Ida Fredlund är 22 år, kommer från Lund och studerar sitt första år vid
civilekonomprogrammet. Innan studierna arbetade hon som säljchef  på ett företag där
hon nu vid sidan av sina studier, fortsatt att axla jobbet. Hon har även under sin hittills
korta studietid hunnit engagera sig i Näringslivsutskottet Företagsgruppen. Genom sina
egenskaper att vara ansvarstagande, strukturerad och kunna multitaska har Ida
förutsättningarna att göra ett utomordentligt arbete och därför ser vi henne som en
solklar kandidat som Sekreterare.

Föredragande: Sebastian Dietrichsteiner

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Ida Fredlund till

Sekreterare i EHVS Styrelse 2023

Valberedningen har valt att nominera Sara Cronsjö till styrelsens Intendent 2023,

med följande motivering:

Sara är en 22-årig tjej från Älmhult som läser sitt första år EBD-programmet och är aktiv i
utskottet Assar. Innan universitetet har Sara hunnit vara både verksamhetschef  och även
ansvarig för marknadsföring och inköp. Med sina tidigare arbetserfarenheter och förmåga
att både planera och strukturera så är Sara en utmärkt kandidat för posten som intendent.
Sara är drivande, vass på kommunikation, en problemlösare och inte minst en
stämningshöjare - egenskaper som kommer gynna styrelsen 2023. Vi i valberedningen är
övertygade om att Sara kommer passa utmärkt i sin post som intendent i EHVS styrelse
2023.

Föredragande: Emma Berglund

EHVS Styrelse och Valberedning yrkar att årsmötet väljer Sara Cronsjö till

Intendent i EHVS Styrelse 2023
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Bilaga 4: Valberedningens förslag till EHVS Revisorer 2023

Ordinarie revisorer

Erik Johansson EKP 3

Alice Eliasson EKP 3

Revisorssuppleanter

Holger Balslev EKP 3

Samuel Gullin EKP 4

Valberedningen har valt att nominera Alice Eliasson till Verksamhetsrevisor för

EHVS verksamhetsår 2023 med följande motivering:

Alice Eliasson läser tredje året på civilekonomprogrammet med inriktning redovisning.
Alice är väldigt driven och kommer garanterat ta uppdraget som EHVS
verksamhetsrevisor på största allvar. Hon har ett öga för detaljer och vi i valberedningen
anser således att Alice, med hjälp av kunskap från sina studier, kommer att göra ett
utomordentligt arbete som verksamhetsrevisor för EHVS 2023

Föredragande: Rebecca Iklymova

Valberedningen har valt att nominera Erik Johansson till Verksamhetsrevisor för

EHVS verksamhetsår 2023 med följande motivering:

Erik Johansson läser sitt tredje år på Civilekonomprogrammet med inriktning supply
chain management. Under sin studietid så har Erik engagerat sig genom att sitta i
styrelsen för EHVS i Sivans Studentpub som ekonomiansvarig. I och med detta har Erik
god förkunskap för att kunna utföra arbetet på ett korrekt sätt, samt är han väldigt driven
och tillmötesgående vilket gör att vi i valberedningen är säkra på att Erik kommer att ta
sig an uppgiften som verksamhetsrevisor för EHVS 2023 med bravur.

Föredragande: Louise Halldén

EHVS Valberedning föreslår: Att årsmötet väljer ovanstående personer till

revisorer för Verksamhetsåret 2023
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Bilaga 5: Administratör samt Ledamöter till EHVS Advisory Board 2023

Emmy Olastuen - Administratör

Emmy är aktiv inom Utbildningsutskottet och sitter som kommunikationsansvarig i EHVS
styrelse. Hon har tidigare erfarenhet inom butiksarbete och har under de senaste åren jobbat
inom äldreomsorgen.

Erik Hällefors - Ledamot

Erik har en förenings bakgrund i QUL och satt som ordförande för EHVS 2017.  Han har även
varit ledamot i EAB under 2022.

Henrik Johansson - Ledamot

Henrik är en före detta Börsgruppen-medlem och satt med i EHVS styrelse 2016. Han har även
en lång erfarenhet inom Unga Aktiesparare som han idag är VD för. Han har även varit ledamot i
EAB under 2022.

Jacob Eriksson – Ledamot

Jacob var även han en Börsgruppen-medlem och satt som ordförande för EHVS 2019.  Han har
även varit ledamot i EAB under 2022.

Eric Wahlgren - Ledamot

Eric är en tidigare medlem i Företagsgruppen och var ordförande för Sivans ÅR. Han var även
med och startade EHVS Alumnnätverk. Idag jobbar han som skolansvarig på Fortnox
kommunikationsavdelning.
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Holger Balslev - Ledamot

Holger är för närvarande aktiv inom Promotion och sitter som ordförande i EHVS styrelse. Han
har tidigare arbetat med kundtjänst samt som säljare.

Sandra Aljeboori - Ledamot

Sandra är för närvarande aktiv inom Internationella utskottet och sitter som ansvarig för
internationella relationer i EHVS styrelse. Utöver detta jobbar hon idag som receptionist och
växeltelefonist på södra.

EHVS Styrelse och EHVS Advisory Boards administratör 2022 yrkar att årsmötet
väljer följande personer till EHVS Advisory Board 2023.
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