
 

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERING BETRÄFFANDE 

FÖRSLAGET TILL LEDAMÖTER I STYRELSEN FÖR SWEDISH LAPLAND 

VISITORS BOARD 
 

Valberedningen i Swedish Lapland Visitors Board avger härmed följande förslag och motiverade 

yttranden inför årsstämman 2022. 

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE 
Swedish Lapland Visitors Board valberedning inför årsstämman 2022 har utsetts i enlighet med beslut 

av årsstämman 2021 och utgörs av Maria Broman, Lars Munk och Annelie Päiviö – sammankallande. 

Valberedningen har inför årsstämman 2022 hållit sju möten och däremellan haft löpande kontakt.  

I vårt arbete har vi utgått från bolagets verksamhet, mål och strategier. 

Val till styrelsen - förslag 

Ordförande  Peter Engström  1 år 

Ledamot  Britta Flinkfeldt   2 år 

Ledamot  Monica Wikström Johansson  2 år 

Ledamot  Daniel Örtqvist  2 år 

Ledamot  Malin Franck, fyllnadsval  1 år 

Suppleant  Kristoffer Lundström  2 år 

 

Motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse 

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen under kommande år och 

valberedningen har beaktat föreningens verksamhet, dess utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, 

mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna 

samt strävat efter en jämn könsfördelning. 

Det är valberedningens uppfattning att nuvarande och föreslagna styrelseledamöter har en gedigen 

och bred erfarenhet som gör dem väl lämpade att ingå i föreningens styrelse. Valberedningen finner 

därmed att den föreslagna styrelsen med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och 

förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd 

avseende de förslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund vad gäller bl.a. bransch- 

och marknadserfarenhet. 

  



 

Val av revisorer - förslag 

Val av revisor  Ulrika Öhlund 1 år Omval  

Val av revisorssuppleant Hans Öystilä  1 år Omval 

 

Styrelsearvoden - förslag 

Valberedningen föreslår att arvode för: 

 

1. Stämmovalda styrelseledamöter ska utgå med följande belopp:  

 

3 000 kr för halvdagsmöte (1-4 h) (Tidigare 2 000 kr) 

6 000 kr för heldagsmöte (4-8 h) (Tidigare 4 000 kr) 

Ordförande 2 prisbasbelopp  (Oförändrat) 

Vice ordförande 1 prisbasbelopp.  (Nytt förslag) 

 

Motiv till yttrande beträffande förslag höjning av arvoden samt införande av  

arvode för Vice ordförande 

 

Det finns anledning att alternera vissa operativa insatser mellan ordförande och vice ordförande, dels 

för att komplettera respektives kompetenser men också för att skapa ett bredare 

engagemang/koppling/implementering till styrelsearbetet. En person har både styrkor och svagheter 

och genom att kunna engagera två utpekade resurser i styrelsen skapas en större möjlighet till 

breddat representantskap och nätverk. 

 

Valberedningen anser att styrelsearvodena är väl avvägda, varför dessa arvoden föreslås förbli för 

perioden till nästa årsstämma.  

2. Revisorsarvode 

Föreslås utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning. 

 

________________________ 

Jokkmokk, Skellefteå och Pajala den 6 maj 2022 

 

Valberedningen i Swedish Lapland Visitors Board 

Genom 

 

Annelie Päiviö 

Sammankallande 

 


