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Protokoll – valberedningens möte 2020 
Plats: Per Teams   
Datum: 2020-03-11   
 

Valberedningen 
Valberedningen inför årsmötet 2020 består av 
 
Peter Heie  Strömstad kommun sammankallande/ordförande 
Siri Martinsen Fredrikstads kommune 
Frederikke Stensrød  Råde kommune 
Per Eriksson  Bengtsfors kommun deltager ej 
  
 

Valberedningens förslag 
Valberedning är enhällig i följande förslag, 
Dock vill valberedningen återuppta en diskussion ,från årsmötet 2019 avseende om 
ordinarie och ersättare skall vara från samma kommun eller ej, Valberedningen vill att ett  
formellt beslut  fattas i frågan  inför nästa årsmöte. 
Valberedningen poängterar, att man anser  det är viktigt att ersättaren för de ledamöter 
som har uppdraget som ordförande och vice ordförande är från samma kommun. Detta 
gäller även representanterna för region och fylke. 
 
 

Styrelsen:  

Den nya mötesordningen beslutad på årsmötet 2019 innebär att styrelsen har 9 ordinarie 

ledamöter och 9 ersättare. Valberedningen föreslår årsmötet att utse;  

 

Styrelsen utses i enlighet med medlemmarnas nomineringar 
Till ordförande föreslås Linda Engsmyr, Sarpsborg kommune. 
Till vice ordförande föreslås Kent Hansson, Strömstads kommun. 

 

Ordinarie  Ersättare 

Cecilie Agnalt ?  Viken fylkeskommune 
Bijan Zainali   Ulf Eriksson  Västra Götalandsregionen 
Linda Engsmyr  Svein Larsen  Sarpsborgs kommune 
Kent Hansson  Lars Tysklind  Strömstads kommun 
Liselott Fröjd  Roger Wallentin Tanums kommun  

Per Jonsson  Pelle Norlin  Bengtsfors kommun/Dals Eds 

    kommun 

Michael Karlsson Anne Sörkvist  Åmåls kommun 

Jon-Ivar Nygård  Bjørn Labaak  Fredrikstad kommune 

Anne-Kari Holm Øivind Holt  Halden kommune 

 

 

 



 

 

Arbetsutskott 
 
Valberedningen föreslår årsmötet  
att rekommendera styrelsen utse ett arbetsutskott om 4 ledamöter och 2 ersättare.  
 
Till ledamöter i arbetsutskottet föreslås; 
Cecilie Agnalt ??? Viken Fylkskommune 
Bijan Zainali   Västra Götalandsregionen 
Linda Engsmyr  Sarpsborgs kommune 
Kent Hansson  Strömstads kommun 
 
Till ordförande i arbetsutskottet föreslås Linda Engsmyr, Sarpsborgs kommune. 
Till vice ordförande i arbetsutskottet föreslås Kent Hansson, Strömstads kommun. 
 
Till ersättare i arbetsutskottet föreslås; 
Anne Kari Holm Halden kommune  
Per Jonsson  Bengtsfors kommun 

 
De ersättare som utsetts till styrelsen och arbetsutskottet är välkomna att deltaga på 

samtliga möten även om ordinarie ledamot också deltar. 

 
Revisorer 
Valberedningen föreslår årsmötet  
att till revisorer utse  
 
Rune Fredriksen, Fredrikstads kommune till ordinarie.   
- Siri Mathisen Fredrikstad kommune till ersättare  

Ordinarie ledamot  Sverige - vakant 
- Ingemar Edwardsson, Strömstad kommun till ersättare 

 
Arvoden 
Valberedningen föreslår årsmötet  
att fastställa följande arvoden 
- Ordförande 15 000 SEK plus mötesersättning. 
- Vice ordförande 7 500 SEK plus mötesersättning. 
- Revisorer 7 500 SEK fast arvode vid tjänstgöring. 
- Ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare/vareman i styrelsen och/eller 

AU 1 000 SEK per möte. 
 
Föreslagna ersättningar täcker kostnaden för restid, inläsning, mötestid, mm. Ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst utgår ej. Reseersättning och traktamenten utgår enligt 
Strömstads kommuns reglemente. Ersättning för resa med egen bil utgår med den 
skattefria delen enligt Skatteverkens bestämmelser i Norge respektive Sverige. 
 
Strömstad 2020-03-11 
Enligt uppdrag från valberedningen 
 
 
………………………………………….. 
Peter Heie 
Ordförande valberedningen Svinesundskommittén 


