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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2023  

Valberedningens arbete 

Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ordförande och fyra till åtta 

övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt förslag på två revisorer. 

Valberedningen har under verksamhetsåret 2022 bestått av Anna Spangfort (ordförande), Emil 

Frank och Moa Lindell. Valberedningen har arbetat kontinuerligt under hela året genom att följa 

informationsflödet på Svenska Aikidoförbundets hemsida, sitta med vid förbundsstyrelsens 

möten, följa styrelsens arbete genom att läsa protokoll, samt genom valberedningens egna 
möten. Vi har hållit sju protokollförda videomöten sedan förbundsstämman i mars 2022. För att 

påminna medlemsklubbarna om möjligheten att nominera personer gjordes ett medlemsutskick i 

januari 2023. 

Utöver att arbeta fram förslaget nedan, har valberedningen föreslagit ändringar i stadgarna, 

främst skrivningar avseende valberedningens uppdrag. Valberedningens förslag har överlämnats 

till förbundsstyrelsen. 

Valberedningens förslag 

I sitt arbete med att ta fram förslag på ordförande och ledamöter till årsstämman 2023, tog 

valberedningen fram en enkät som ställdes till sittande styrelse, med frågor om hur de upplever 

styrelsearbetet. Enkäten följdes upp med enskilda samtal med ordförande och alla ledamöter, 

med syftet att ge valberedningen en fördjupad bild av hur styrelsearbetet upplevs. Vid detta 

samtal fick också alla i den sittande styrelsen frågan om de ställer upp för omval. Två ledamöter 

meddelade att de inte ställde upp för omval. Ordförande och övriga ledamöter meddelade att de 

står till förfogande även för verksamhetsår 2023. Även revisorerna fick frågan om de ställde upp 

för omval, och båda svarade att de står till förfogande. 

Förbundsstyrelsens föreslår att styrelsen skall bestå av sju personer nästa verksamhetsår. 

Ordförande och sex ledamöter. Valberedningens uppfattning är att nuvarande förbundsstyrelse 

har varit produktiv och väl fungerande och väljer att nominera alla ledamöter som ställer upp för 

omval. Vi vill på detta sätt ge förbundsstyrelsen möjlighet att smidigt arbeta vidare med pågående 

och nya projekt samt utveckla och förfina samarbetet i gruppen. 
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Valberedningen för Svenska Aikidoförbundet föreslår följande inför ordinarie förbundsstämma 

lördag 26 mars 2023. 

 

NOMINERINGAR TILL FÖRBUNDSORDFÖRANDE 

Magnus Burman omval 

NOMINERINGAR TILL LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Barbro Cartwright omval, nu förbundskassör 

Fredrik Schirén omval 

Henrik Agertz omval, nu vice ordförande 

Lars Hägglund omval 

Hanna Bergström omval 

Henrietta Florén omval 

 

TILL REVISORER FÖRESLÅS 
 

Revisorer Jöran Fagerlund omval 

 Kristina Isaksson  omval 

VALBEREDNING 

Sittande valberedning Anna Spangfort, Moa Lindell och Emil Frank ställer upp för 

omval 

 

 

Valberedningen 

Anna Spangfort, Moa Lindell, Emil Frank 


