
 
Vi i valberedningen vill tacka för de fantastiska förslag ni medlemmar har kommit med till den nya 
styrelsen. Vi har jobbat för att få till en bra blandning med människor med olika egenskaper enligt 
ett material som vi har fått ifrån SISU. Vi är jätteglada över att vi får in några nya personer i 
styrelsen – tack vare era förslag. En del av de ni föreslagit har tackat nej, men det är väl sånt 
man får räkna med också men vi har inte behövt lämna någon utanför heller. Så här ser vårt 
förslag till årsmötet ut: 
 
Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår till SRK:s årsmöte 2023: 
Punkt 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 
§ andra stycket angivna antalet 

• Att styrelsen skall, utöver ordförande, utgöras av sju (6) ordinarie ledamöter 
och två suppleanter. I styrelsen ingår dessutom en av URFUS utsedd 
ungdomsledamottillsammans med en personlig suppleant (vilka anmäls 
under Årsmötes § 15). Styrelsen kommer därvid att utgöras av ordförande, 
åt sju (7) röstberättigade ledamöter(ungdomsledamot inräknad) och tre 
suppleanter (ungdomssektionens personliga suppleant är inräknad) 

 
Punkt 16. Val av ordförande för föreningen 
Valberedningen föreslår SRK:s årsmöte 2023 

•  Att välja Anita Lundberg till ordförande för tid av ett (1) år 
 
Punkt 17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

• Att vid punkt 17. välja tre ordinarie ledamöter med tid för två år, en ordinarie 
ledamot på fyllnadsval 1 år samt två suppleanter med tid för ett år.  
Sedan årsmötet 2022 är två ledamöter valda med kvarstående mandat till 
2024-års årsmöte. Valberedningen föreslår SRK:s årsmöte 2023 att välja 
följande, att tillsammans med ordförande utgöra Skellefteå Ridklubbs styrelse: 

Valberedningens förslag till SRK:s styrelse 2023 
Ledamöter 
Tom Randgard nyval 2 år 
Sofia Ek omval 2 år 
Yvonne Lindström omval 2 år 
Elisabeth Eriksson nyval – fyllnadsval 1 år 
Maria Johansson vald till 2024 
Lena Karlsson vald till 2024 
SRK US ordförande 
Suppleant  
Susanna Lindberg nyval 1 år  
Viktoria Enmark nyval 1 år  
SRK US vice ordförande 
 
Revisorer  
Christina Löfstedt Omval 
Maria Lindström Omval 
Revisorsuppleant  
Gunilla Hedlund Omval 
 

 


