Valberedningens förslag
2015
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Sveriges Hembygdförbunds riksstämma i Linköping valde följande
valberedning att utarbeta ett förslag till riksstämman 2015 i Falun avseende förbundets styrelse, revisorer etc:
Stig Hedlund (Östhammar), sammankallande
Madeleine Brandin (Trelleborg)
Ingrid Johansson (Bureå)
Mona Lorentzon (Lödöse)
Owe Norberg (Delsbo)
Av dessa är tre personer nyvalda i valberedningen.
Valberedningen har varit inbjuden till ett styrelsemöte under hösten.
Dess sammankallande och de flesta ledamöter har dessutom deltagit
i samtliga tre ordförandeträffar under februari månad. Valberedningen har haft två sammanträden under året och kontakt däremellan har
tagits per telefon och brev med styrelseledamöter och revisorer samt
med regionala hembygdsförbund.
Under beredningsperioden har det konstaterats att en styrelseledamot avser att avgå ur styrelsen. Denne är Gunnar Malm (Bohuslän). Fem nomineringar till styrelseplatser har inkommit och
behandlats, varav två kvinnor och tre män. Härvidlag har följande
kriterier varit vägledande – kompetens, geografisk spridning samt genusperspektiv.
Styrelseledamöter i förbundsstyrelsen ska väljas, inte för att de skall
representera en viss region, utan för att vara representanter för hela
hembygdssverige. Ett helhetsperspektiv måste därför vara vägledande
och en stark känsla för hembygdsrörelsens kulturpolitiska roll är av
stor vikt.
Valberedningen har diskuterat det rationella i att ledamot av styrelsen skall kunna besitta en plats i närmare tio år utan att särskilda skäl
föreligger. I linje med detta synsätt har nedan föreslagits att en ledamot
väljs för ett år i stället för två år och skälet är att denne skall få möjlighet
att fullfölja sitt arbete med förbundets jubileumsfirande.
För den framtida utvecklingen är naturligtvis kompetens inom
skilda områden, såsom strategi, samhällsutvecklingsfrågor, föreningsdemokrati och inte minst synliggörandet av hela hembygdsrörelsen,
av stor betydelse liksom även beaktande av framtida inval av personer som är utrikesfödda och / eller personer som representerar andra
officiella språkområden i Sverige.
I samband med Riksstämman i Linköping 2014 valdes, förutom
ordföranden, fyra kvinnor och sex män. Samtidigt skedde en viss föryngring av styrelsen. Det förslag som här läggs innehåller nyval av en
man. Således ingen förändring av genusförhållandet.
Under året har valberedningen och dess sammankallande erhållit
en viss kritik, till stor del en följd av den inte helt demokratiska behandling som valet av ledamöter till valberedning fick i samband med
2014 års riksstämma genom att nomineringar tilläts ske in plenum och
alltså ej kunde behandlas på rätt sätt av de regionala förbunden. Valberedningen anger därför nedan sitt förslag till sammansättning under
det kommande året.
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Förslag till förbundsstyrelse 2015-2016

Val på ett år

Birger Svanström (Ruda)

Omval

Val av ledamöter på två år

Kjell Gustasson (Växjö)		
Sven Jensén (Broby)		
Bo Nilsson (Bjurholm)		
Jan-Olof Berglund 		

Omval
Omval
Omval
Nyval

Val av ledamot på ett år

Hans-Erik Qvarnström (Värö) Omval

Valda 2014–2016

Anna-Karin Andersson (Nyhammar)
Margareta Johansson (Indal)
Gabriella Lönngren (Vuollerim)
Gabriele Prenzlau-Enander (Värmdö)
Conny Sandberg (Örebro)
I styrelsen ingår dessutom en personalrepresentant

Val av revisorer på ett år

Auktoriserade revisorer genom kpmg, Stockholm
Förtroenderevisorer:
Nils Westling (Bergvik), ordinarie
Lars Lingsell (Karlstad), ersättare
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Omval
Omval

Förslag till arvoden och kostnadsersättningar

Arvoden

Ersättningar

•

Förbundsordförande skall erhålla ett årligt arvode om två
prisbasbelopp och de bägge vice ordförandena skall vardera
erhålla 20 % av ordförandens arvode.

•

Ledamot som måste ta tjänstledigt med helt löneavdrag 		
eller ta ut semester för att kunna delta i sammanträde med
förbundsstyrelsen, kan erhålla ett sammanträdesarvode med
1 200 kronor per dag. Detta gäller även för annat styrelsebelutat uppdrag åt shf.

•

Reseersättning i samband med förrättning åt shf skall utgå
enligt billigaste och lämpligaste färdsätt.

•

Bilersättning utgår enligt den statliga traktamentsnormen.

•

Traktamente utgår vid förrättning åt shf enligt det statliga
reglementet.

•

Ersättning för porto, telefon och dator utgår efter överenskommelse med shf:s kansli i varje enskilt fall.

•

Ersättning för hyra av privat rum ersätts med 200 kronor/natt.

•

Ersättning för arbetslunch vid endagsförrättning kan utgå
med 100 kronor.
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Personuppgifter

Styrelseledamöter

Birger Svanstöm (f.1943), Ruda
Lantbruksutbildad, före detta kommunalråd i Högsby. Intresserad av
landsbygdsutveckling och skogsfrågor. Varit konsult i eu-projekt. Ledamot av shf:s styrelse sedan 2002 och ordförande sedan 2007.
Anna-Karin Andersson (f. 1959), Grangärde
Egen företagare inom jord- och skogsbrukssektorn med stort intresse för
kulturhistoria. Släkt- och bygdeforskare med utgivningen av en bok som
resultat. Dalarnas Hembygdsförbunds representant i ett antal av länsstyrelsens referensgrupper angående natur- och kulturmiljöer. Styrelseledamot i Dalarnas museum, Ekomuseum Bergslagen och Svenska
Källakademien. 2:e vice ordförande i Dalarnas Hembygdsförbund,
ordförande i lokalt Ekoråd och i Grangärde Hembygdsförening. Ledamot
av stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen i Västerås stift samt vice ordförande i Gränge-Säfsnäs församlings kyrkoråd. Styrelseledamot i shf sedan
2014.
Jan-Olof Berglund (f. 1949), Odensåker, Mariestads kommun
Uppväxt i en småbrukarfamilj. Utbildad verkstadsmekaniker vid Volvos
gymnasieskola, verksam inom Volvos kvalitetsavdelning som mättekniker. Arbetsledare med personalansvar för 10 personer. Ansvar för
kvalitet, teknik och miljö hos Volvos leverantörer i Sverige och Europa.
Utbildad till certifierad revisor och erhöll högskolekompetens inom metallgjutningsteknologien. 40 års medlemskap i Odensåkers hembygdsförening samt dess ordförande i 14 år. Blev invald i Västergötlands Hembygdsförbund 2009 och varit dess ordförande sedan 2013.
Gabriele Prenzlau-Enander (f. 1949), Värmdö
Intresserad av segling, skärgård och kustbygdens kultur samt allmogebåtar. Antikvarie på Stockholms läns museum sedan 25 år och
dessförinnan 14 år på Stockholms stadsmuseum. Varit museilärare på
Nordiska museet, Skansen, Sjöhistoriska museet och på Birka. Aktiv i tillgänglighetsprojekt för personer med funktionsnedsättningar i vilket den
digitala tekniken spelar stor roll. Styrelsemedlem i Stockholms läns Hembygdsförbund och i Värmdö Skeppslags Fornminnesförening. Styrelseledamot i shf sedan 2014.
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Kjell Gustafsson (f. 1946), Växjö
Ordförande i Kronobergs läns Hembygdsförbund. Ledamot i Landstingsstyrelsen och Regionförbundet, Kulturparken Småland ab och stiftsfullmäktige. Ingår i shf:s landskapsråd. Ledamot av shf:s styrelse sedan
2011.
Sven Jensén (f. 1946), Broby
Tidigare universitets- / högskolelektor. Ordförande i Skånes Hembygdsförbund. Ordförande i Göinge Hembygdsförening sedan 2000. Ledamot
av Regionmuseet i Kristianstad. Ordförande i Ideell Kulturallians Skåne. Engagerad i miljö- och kulturfrågor och ingår i shf:s Landskapsråd.
Adjungerad i shf:s styrelse 2012–2013 och ordinarie ledamot från 2013.
Margareta Johansson (f. 1942), Indal
Verksam som landskapsarkitekt och inom folkbildning. Före detta ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Sundsvalls kommun. Sekreterare
i Indals Hembygdsförening. Ordförande i Medelpads Hembygdsförbund
och i shf:s Försäkringsråd. Ledamot av shf:s styrelse sedan 2010, varav
som 1:e vice ordförande sedan 2014.
Gabriella Lönngren (f. 1965), Vuollerim
Agronom. Varit verksam vid Sveriges Lantbruksuniversitet och i Mjölby
kommun. Egen företagare sedan 1996 – organisationsutveckling med per
sonligt ledarskap och med jämlikt teamwork som grund. Varit verksam med näringslivsutveckling och företagsutveckling. Medlem i Ekeby
Hembygdsförening sedan 1990-talet och i Vuollerims Hembygdsförening
sedan 2006. Styrelseledamot i Norrbottens Hembygdsförbund. Styrelseledamot i shf sedan 2014.
Bo Nilsson (f. 1936), Bjurholm
Tidigare tvecklingsledare vid Umeå universitet, gymnasieinspektör för
Skolstyrelsen, sekreterare för rektorsutbildningen för övre Norrland
samt chef för fortbildningsnämnden. Ledamot av Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademiens nomineringskommitté, i länsmuseets styrelse
samt i referensgrupp för länsbygderådet. Vice ordförande i Berättarakademien och ordförande i Konstvägen Sju Älvar. Verksam inom Föreningen Norden. Representerar shf i Nordiska Hembygdsförbundet. Styrelseledamot i shf sedan 2013.
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Hans-Erik Qvarnström (f. 1960), Värö
Ordförande i Värö-Stråvalla Hembygdsförening 1982-1999, därefter vice
ordförande. Styrelseledamot i Halländska Hembygdsrådet. Ordförande i
Föreningen Varbergs Museum och Varbergs Hembygdskrets. Ledamot i
Länsmuseistiftelsen i Halland. Ledamot av shf:s styrelse sedan 2007 och
ingår i Jubileumskommittén.
Conny Sandberg (f. 1951), Örebro
Före detta bankchef och företagsansvarig. Ordförande i Örebro läns
Hembygdsförbund 2003-2014 och numera ersättare. Ledamot i stiftelsen
Örebro läns Museum samt i länskommittén Sveriges Nationaldag. shf:s
representant i styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd, 2:e vice ordförande i Arkivcentrum Örebro län och ordförande för Lokalhistoriska
Sällskapet Örebro. Styrelseledamot i Ideell Kulturallians riks. Styrelseledamot och 2:e vice ordförande i shf sedan 2014.

Förtroenderevisorer

Nils Westling (f. 1955), ordinarie, Bergvik
Verksamhetsutvecklare vid Studieförbundet Vuxenskolan. Förtroendevald revisor i Gävleborgs landsting och Region Gävleborg samt ordförande för Söderhamns kommuns förtroendevalda revisorer. Ordförande
i hembygdsföreningen Bergviks Allting och dess industrimuseum. Ledamot i Revisionsdelegationen inom Sveriges kommuner och Landsting.
Organisationskonsult vid hembygdsrörelsens förbundskansli vid slutet
av 1980-talet.
Lars Lingsell, ersättare (f.1948), Karlstad
Varit verksam som kanslichef på Värmlands Museum, administrativ
chef och ekonomiansvarig. Varit förtroendevald revisor i Svenska Turistföreningen och är revisor i Frödingsällskapet. Kassör i Värmlands Museiförening, föreningen Värmlandslitteratur och Geijersällskapet. Styrelseledamot i Mariebergsskogen, Karlstad och Karlstads Bostads ab.
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Sveriges Hembygdsförbund
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