
Valberedningens 
förslag till 
stämman 2021
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Valberedningens uppdrag

• På uppdrag av stämman lägga fram 
förslag på en bra styrelse  

• Föreningens ändamål ska komma först

• Gynna kollektivet

• Ledamöternas kompetens i fokus

• Ett starkt lag som tillsammans kan 
jobba för att förvalta och utveckla
föreningen
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Valberednings arbete utgår från TBS stadgar

§ 1 Ändamål

Trollbäckens Båtsällskap är en ideell och 
allmännyttig förening som har till syfte att främja

• båtliv, 

• sjösäkerhet, 

• marinmiljö och 

• verka för gott sjömans- och kamratskap.

Ändamålet främjas bla. genom miljömässigt goda 
hamn- och uppläggningsmöjligheter, 
utbildningsverksamhet samt i utövningen av sjösport.
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§ 17 Styrelsens 
sammansättning 
och val

• Styrelsen består av lägst 7 ledamöter. Styrelsen ska 
alltid minst bestå av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare, kassör, hamnkapten, varvschef, 
informationsansvarig samt ordförandena i 
inrättade sektioner.

• Styrelseledamöter väljs av årsmötet för tid som sägs 
i § 12.
Styrelsen utser kommittéer och övriga funktionärer.
Styrelsen kan adjungera ledamöter. Sådan ledamot 
har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt.
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§ 12 Årsmöte 

12. Val av:

a) Styrelsens ordförande på två år

b) Övriga ledamöter väljs på två år. Bland de 
ledamöter som väljs på två år ska, halva antalet vid 
jämt antal ledamöter och halva antalet plus en 
ledamot vid ojämnt antal, ledamöter stå i tur för 
avgång vid vart årsmöte

c) Två revisorer jämte två revisorssuppleanter på 
två år, på så sätt att hälften av ledamöterna väljs 
vartannat år

d) Valberedning ska bestå av fyra ledamöter, valda 
på två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år och 
en utses till ordförande
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Styrelsen: Valda för perioden 2020 – 2021
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Ordförande Maskinansvarig Varvschef Hamnkapten

Leif R Johansson Stefan Hermansson Rolf Elwin Gunnar Klintarp



Övriga ledamöter
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Övriga ledamöter väljs på två år. Bland de ledamöter som 
väljs på två år ska, halva antalet vid jämt antal ledamöter 
och halva antalet plus en ledamot vid ojämnt antal, 
ledamöter stå i tur för avgång vid vart årsmöte

Sekreterare Kassör Administration & Information

Anna Bremberg
Nyval 2021-2022

Ingmar Hansson
Omval 2021-2022

Johan Lindström
Omval 2021-2022

✓Medlem sedan 2014
✓ Tidigare styrelseuppdrag i Kolbryggans båtklubb 
✓ Ansvarade bl.a. för översyn av styrelsens 

roller/ansvar 
✓ VD och psykolog (arbetspsykologiska tester)
✓ En hejare på att skriva snabbt
✓ Styrman på Norlin 37:an Olivia Anne
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Seglingssektionen Ungdomssektionen Miljöansvarig

Roger Andersson
Nyval 2021-2022

Maria Suneson Walldow
Omval 2021-2022

Magnus Montgomery
Omval 2021-2022

Övriga ledamöter
Övriga ledamöter väljs på två år. Bland de ledamöter som 
väljs på två år ska, halva antalet vid jämt antal ledamöter 
och halva antalet plus en ledamot vid ojämnt antal, 
ledamöter stå i tur för avgång vid vart årsmöte

✓ Segling är kul & utmanande
✓ Ungdomssektionen 2020 
✓ Ungdomssamarbete med TBS-TBK
✓ Seglar ’Depeche’ en Maxi 777



Revisorer
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Två revisorer jämte två revisorssuppleanter på två år, 
på så sätt att hälften av ledamöterna väljs vartannat år

Revisorer

Leif Kennerberg Omval 2021-2022

Lennart Lundgren Vald 2020 – 2021

Revisorssuppleanter

Jens Mattson Omval 2021-2022

Hans Pettersson Vald 2020 – 2021



Valberedning
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Valberedning ska bestå av fyra ledamöter, valda på 
två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år och en 
utses till ordförande

✓ Medlem sedan 1989
✓ Kassör i två omgångar 
✓ Revisor i två år
✓ Båtägare sedan 1980 
✓ Flera segelbåtar, numera motorbåt

✓ Medlem sedan 2006
✓ Varvsfunktionär sedan många 

år
✓ Planbasansvarig
✓ Motorbåt Jeanneau Leader 805 

Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot

Tomas Kilström
Nyval 2021 – 2022

Tor Swartling
Nyval 2021 – 2022

Helena Kilström
Vald 2020 – 2021

Niclas Mastelle
Vald 2020 – 2021


