
 
VALLISTA 

 
(att användas som röstsedel vid val för verksamhetsåret 20/21). 

 
Valet sker i fyra mandatgrupper: 

 
I Val av fyra ordinarie styrelseledamöter på två år 

Valberedningens förslag: 
Ann-Katrin Moldenius Hermanson, omval 
Per Tistad, omval 
Peter Borenberg, omval 
Bo Steiner, nyval 

 
II Val av styrelsesuppleant på ett år 

Valberedningens förslag: 
Rickard Wahrby, nyval 

 
III Val av ordinarie medlemsrevisor och 

medlemsrevisorssuppleant, båda på två år 
Valberedningens förslag: 
Ingela Johansson, ordinarie, omval.  
Suppleant, vakant. 

 
IV     Valberedning på ett år, fem namn 

Elisabeth Johanson, omval 
Lars Möller, omval 
Björn Johansson, omval 
Ewa Persson, nyval 
Martin Lesén, nyval 
 
 

 
Inga ytterligare namn får tillskrivas. Endast strykningar får göras.  
Från föregående år kvarstår genom det tvåårsmandat som gäller: ordförande Peter 
Follin och styrelseledamöterna Lars-Eric Ericson, Lotta Hildingson, Christoffer 
Hillbom, Åsa Kullberg samt medlemsrevisor Håkan Nilsson samt dennes suppleant 
Michael Arnesson samt våra auktoriserade revisorer Bengt Beergrehn och dennes 
suppleant Kerstin Hedberg. Dessa berörs inte av valen vid årsmötet 2020.  

 
Vallistan insändes till Svenska Kryssarklubbens kansli, Box 1189, 131 27 Nacka 
Strand eller lämnas i Kryssarklubbens brevlåda på Augustendalsvägen 54, så att den 
är kansliet tillhanda senast fredagen den 20 november kl. 08:00. Glöm inte att skriva 
namn och din namnteckning på kuvertet. 
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