
Utdrag ur stadgar för Skummeslövs tennisklubb 

VALBEREDNINGEN 

23 § Sammansättning, åligganden 

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga le-

damöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.  

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när 

ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets 

slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. 

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.  

 

Här följer Valberedningens förslag till kandidater för verksamhetsåret 2018 

 13. Val av ledamöter  
a. Ordförande (1 år). Nuvarande: Vakant   Valberedningens förslag;  Alf Nilsson 
 
b. Ledamöter valda tom. 2017. Nuvarande: Alf Nilsson, Brittmari Schunnesson och Per Selldén 
(Brittmarie Schunnesson och Per Selldén har tackat nej till omval i styrelsen, Alf Nilsson föreslås 
gå in som ordförande enligt ovanstående förslag) 
Valberedningens förslag; Anita Petersson, Claes-Göran Bertilsson och Benny Karlsson 
 
c. Övriga ledamöter: Ingrid Sturén, Peter Lincoln och Lise-Lotte Wejklint valda tom. 2018  
 
d. Suppleanter (1 år). Nuvarande: Marie-Louise Knutsson och Stefan Wendt.  
Valberedningens förslag; omval på Marie-Louise Knutsson och Stefan Wendt 
 
e. revisorer (1år). Nuvarande: Anita Pettersson och Lars-Olle Andersson  
(Anita Petersson går enligt valberedningens förslag ovan in som ledamot på två år) 
Valberedningens förslag; omval på Lars-Olle Andersson och nyval på Brittmarie Schunnesson 
 
f. revisorssuppleant (1 år). Nuvarande: Jan Sjöqvist  
Valberedningens förslag; omval på Jan Sjöqvist 
 
g. Valberedning (1år). Nuvarande: Stefan Sundgren (sk), Marika Svenle och Peter Thessleff 

Valberedningen har varit i kontakt med samtliga kandidater enligt ovanstående förslag vilket 

härmed meddelas röstberättigade medlemmar tre veckor innan årsmötet den 2 april enligt 

stadgarna. 

Angående valberedningen anhåller undertecknad att efter 15 år och mertalet av dessa som 

sammankallande bli entledigad från detta uppdrag. Enligt tidigare traditioner var det brukligt att 

avgående ordförande eller vice ordföranden återfanns i valberedningen efter sin aktiva tid i 

styrelsen. Utan att ha någon förslagsrätt vad gäller valberedningens ledamöter vill jag bara i detta 

sammanhang hänvisa till att detta år finns det en möjlighet att följa denna tradition. 

 

För valberedningen 2018-03-05 

Stefan Sundgren (sammankallande) 


