
 
 

 

 

Kandidatförslag till valen vid Svenska Kryssarklubbens årsmöte lördagen den 23 

november 2019 

 

Svenska Kryssarklubbens styrelse består av en ordförande, utsedd på två år och åtta övriga 

ordinarie ledamöter utsedda på två år samt en suppleant utsedd för ett år. 

 

Årets val vid årsmötet 

Valberedningen har inför rubricerat verksamhetsår till uppgift att besätta en ordförande och 

fyra ordinarie styrelseledamöter, samtliga på två år och en styrelsesuppleant på ett år. 

 

Dessutom ska det väljas en ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant, båda 

på två år samt två auktoriserade revisorer, en ordinarie och en suppleant, båda på två år. 

Allt i enlighet med § 14 "Valordning" i Svenska Kryssarklubbens år 2018 fastställda stadgar. 

 

Kandidatförslag 

En enig valberedning har beslutat lägga fram följande förslag på ordförande och ledamöter till 

styrelse och revision: 

  

I.    Ordförande på två år: 

      Peter Follin, omval. 

II.   Fyra ordinarie styrelseledamöter på två år: 

      Lotta Hildingson, Lars-Eric Ericson, Christoffer Hillbom, alla för omval. 

      Åsa Kullberg, nyval (se personalia för nyval) 

III.  En styrelsesuppleant på ett år: 

      Peter Borenberg, omval. 

IV.  En ordinarie medlemsrevisor och en medlemsrevisorssuppleant på två år: 

      Håkan Nilsson och som suppleant för denne Mikael Arneson, båda för omval. 

V.   Två auktoriserade revisorer, en ordinarie och en suppleant på två år: 

      Bengt Beergrehn och som suppleant för denne Kerstin Hedberg, båda för omval. 

VI.  Val av valberedning, fem namn: 

Svenska Kryssarklubbens Rådslag föreslår omval på ett år för fyra ledamöter och 

nyval på ett år för en ledamot. 

Elisabet Johansson, Solveig Ekström Tjernquist, Björn Green och Björn Johansson, 

omval. Lars Möller, nyval (se personalia för nyval) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Personalia för nyval 

 

Åsa Kullberg 

Åsa Kullberg är 56 år, bosatt i Kolmården utanför Norrköping och seglar tillsammans med 

maken en Omega 42. Till vardags arbetar hon som affärsområdeschef i Linköpings Kommun. 

Åsa är även styrelseledamot i Sjöräddningssällskapet. 

Åsa blev medlem i SXK i början av 90-talet. Hon har tidigare varit klubbmästare och därefter 

ordförande i S:t Annakretsen. För närvarande är Åsa ordförande i Kryssarklubbens 

Miljönämnd och representant i SXK:s Utmärkelsegrupp sedan några år tillbaka. 

Om hon blir vald så är det hennes andra period som ledamot i Kryssarklubbens riksförening, 

bland annat som vice ordförande. 

 

 
 

 

 

Lars Möller 

Lars är 76 år, uppvuxen i Göteborg men sedan länge bosatt i Karlskrona. Han är civilingenjör 

inom skeppsbyggnad och nu pensionerad efter lång tjänst vid Karlskronavarvet. Lars är 

Kryssarklubbare sedan slutet av 70-talet och ordförande i Blekingekretsen sedan 2001 och 

innan dess styrelsemedlem sedan 1991. Lars är också medlem i 24-timmarsnämnden sedan 

1991. 

Lars seglar en OE32 tillsammans med hustrun Ingela, som tidigare varit medlemsrevisor i 

Riksföreningen. 

 


