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KSAK-DM 
Valberedningens förslag till styrelse 2022 
 
Valberedningen har efter sonderande möten kommit fram till följande förslag. 
Förslaget innebär en styrelse med 7 ledamöter inklusive ordförande och v ordf. Detta uppfyller stadgar 
för KSAK-DM. Ordförande väljs på ett år, vice ordförande och övriga på 2 år. 
Inför detta årsmöte väljs ordförande, vice ordförande samt 3 ledamöter.  
 
Valberedningen har konstaterat att KSAK DM genomför översyn och komplettering av  
nuvarande verksamhet inför 2022 och framöver. Detta sker parallellt och samordnat med  
KSAK/KSAK-M som även genomför sådan verksamhet. De pågående Coronaeffekterna har medfört 
störningar även under 2021 för fysiska möten men styrelsearbete och programverksamheten har kunnat 
genomföras. 
Mot denna bakgrund har en bedömning gjorts att en ny styrelsemedlem väl kan medverka i kommande 
verksamhetsutformning i samverkan med den sittande styrelsen.  
Valberedningen föreslår även att fortsatt förnyelse och kontinuitet  genom att adjungering övervägs, som 
kan ske vid lämpligt tillfälle under året genom styrelsebeslut. 
                                                                                      
Valberedningen har uppfattat att styrelsearbetet varit positivt och givande samt att de genomförda KSAK-
DM föredragen och aktiviteter varit väl uppskattade av medlemmar och tillkommande besökare. 
 

Styrelseperiod  årsmöte                                                                                 
Ordförande: 

 

•  John Grubbström                            Omval 1 år                      2022-2023 
               
Ledamöter: 

• Göran Berséus                                   Omval                                   2022-2024 
 

• Karl Ivar Karlsson                              Omval                                   2022-2024 
 

• Martin Antvik                                     Nyval                                    2022-2024 
 

• Dag Waldenström                                                                             2021-2023 
 

• Curt Sandberg                                                                                   2021-2023 
 

• Arne Nylén                                               2021-2023   
         

Adjungerad enligt KSAK-DM stadgar 
 

• Lars-Christer Andersson,  KSAK Generalsekreterare 
 
Valberedningen noterar: Kontinuitet kan erhållas genom adjungering av Tomas Backman som har 
mångårig erfarenhet inom verksamheten, se ovan. 
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Revisorer och revisorssuppleanter 
  
Förslag är att samma revisorer och suppleanter väljs som KSAK väljer vid årsstämman.  
 
 
Dessutom föreslås följande: 
 
Val av ombud till KSAK och KSAK-M allmänna sammanträden intill nästkommande  
ordinarie årsmöte (4 valberättigade röster KSAK ):                         Ordförande /Vice ordförande  
 
                  
Val av kandidat att ingå i KSAK och KSAK-M valberedning:            Förslag avvaktas 
 
 
 
 
Valberedning 
 
Valberedningen har valt att inte ge förslag till ny valberedning men kan om årsmötet så 
beslutar ställa upp 2022. 
 
 
 
För valberedningen KSAK-DM 
 
Februari  2022 
 
 
 
Göran Berséus (sammankallande)                                     Kjell Nordström 

 
 
  

 




