
VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING, FÖRSLAG OCH MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSMÖTET 

2022 I GYMNASTIK- OCH IDROTTSFÖRENINGEN SUNDSVALL,  

ORGANISATIONSNUMMER 889200-1002 

 

SAMMANSÄTTNING  

Vid årsmötet i Gymnastik- och idrottsföreningen Sundsvall, i fortsättningen ”GIF” den 15 mars 2021 

beslutades att valberedningen ska utgöras av:  

• Anders Hörnqvist,  

• Kjell Olofsson, 

• Maria Åslin,  

• Andreas Wahlén, 

• Petra Kreij.  

Anders Hörnqvist är utsedd till ordförande för valberedningen.  

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG  

Ordförande vid årsmötet 

Niklas Säwén, föreslås som ordförande vid årsmötet.  

Sekreterare vid årsmötet 

Tomas Litström, föreslås som sekreterare vid årsmötet. 

 

Val av föreningens tillika styrelsens ordförande för en period av ett år  

Valberedningen föreslår nyval av Stefan Söderlund till föreningens ordförande för en period av ett år. 

Val av antal styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen föreslår oförändrat antal (6 stycken) ledamöter, dvs val av 3 ledamöter på en period 

av två år. Valberedningen föreslår 4 suppleanter. 

Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en period av två år samt eventuella fyllnadsval för en 
period av ett år  

 
Valberedningen föreslår, för en period om två år, att årsstämman beslutar om omval av 

styrelseledamoten Peter Källenfors. Valberedningen föreslår att Martin Persson och Henrik Björklund 

välj som ordinarie ledamöter från att idag vara suppleanter.  

Val av suppleanter i föreningens styrelse för en period av ett år  

 
Valberedningen föreslår omval av Anette Agorelius som suppleant samt nyval av suppleanterna Ulf 
Broman (fn ordinarie ledamot) Mattias Denkert och Karl Ståhl. Samtliga suppleanter väljs på en 
period om ett år. 
 



 

Val av två revisorer samt suppleanter för dessa för en period av ett år  

 
Valberedningen föreslår en period om ett år, omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB 

som bolagets revisor. KPMG AB får inom sig välja en revisor samt en suppleant till densamme.  

Valberedningen föreslår för en period om ett år som andra revisor, en lekmannarevisor, Gert 

Söderberg med Arne Hansson som suppleant. 

Val av tre ledamöter i vardera kommittén för Stiftarpokalen och Sundbompokalen  

 

Valberedningen föreslår att styrelsen utser ledamöter till kommittéerna  
 
Val till representant och suppleant till överordnade förbunds årsmöten (i tillämpliga delar: 
Svenska Fotbollförbundet, Medelpads Fotbollförbund, Föreningen Svensk Elitfotboll)  
 

Valberedningen föreslår att styrelsen utser representanter och dess suppleant.  

 

MOTIVERAT YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE  

Inför årsstämman 2022 har valberedningen haft 8 möten samt därtill flera avstämningar per telefon 

och e-post. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den 

utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har dessutom intervjuat alla 

medlemmar i styrelsen samt flertalet inom organisationen och intressentgrupper. Medlemmarna i GIF 

har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Inga skriftliga förslag har inkommit. 

Muntliga förslag och tips har mottagits och utvärderats. Valberedningen har diskuterat de krav på 

kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i GIF med beaktande av bland annat 

föreningens strategiska utveckling, styrning och kontroll. Successionsfrågan rörande 

ordförandeposten och antalet ledamöter har varit i fokus för diskussionerna. Även styrelsens storlek, 

ledamöternas oberoende och könssammansättningen har behandlats. Valberedningen har fäst vikt 

vid ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. 

Valberedningen har vidare ansett det särskilt angeläget att val av styrelseledamöter sker utan 

diskriminering gällande exempelvis ålder, sexuell läggning, kön eller religiös tillhörighet.  

Valberedningen har uppfattat att styrelsearbetet fungerat väl, vilket även bekräftas av 

styrelseutvärderingen och av samtalen med styrelseledamöterna. Ordföranden leder styrelsearbetet 

på ett effektivt och bra sätt. Enligt valberedningens bedömning har kontinuitet i styrelsearbetet ett 

betydande värde för föreningen. Valberedningen uppfattar att en stor del av styrelsearbetet lagts på 

ekonomifrågor och en organisatorisk omstart. Detta arbete har tagit mycket tid i anspråk från 

styrelsen och framförallt av dess ordförande och har skett med god framdrift. Givet detta är 

valberedningens syn att GIF är i en god position för att ytterligare satsa på utvecklingen av föreningens 

alla delar. Valberedningens förslag till ordförande, Stefan Söderlund, ser valberedningen som en god 

ledare och med en bred erfarenhet och ett brett nätverk inom förening och företag i 

Sundsvallsregionen. Valberedningen ser en god kontinuitet då föreslagna ledamöter sitter kvar eller 

flyttas till ledamot från suppleant samt att en föreslagen suppleant tidigare varit ledamot av styrelsen. 

Valberedningen ser även en god fortsatt kontinuitet och kompetensspridning med valda suppleanter. 

Valberedningen föreslår också, i enlighet med föreningens stadgar, två revisorer. KPMG med inriktning 

på revision av primärt den ekonomiska och ”regulatoriska” delen och lekmannarevisor med inriktning 



på föreningens styrning mot dess strategi, vision och beslutade motioner vid årsmötena. 

Valberedningen ser lekmannarevisorn som en viktig brygga mellan årsmötet och styrelsen. 

Valberedningen anser att förslagen och den föreslagna styrelsen med hänsyn till GIFs verksamhet, 

utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av 

mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därmed anser 

valberedningen att förslaget väl ger förutsättningar för fortsatt utveckling av GIF. 

Valberedningen ser avslutningsvis ett stort engagemang, från dem som valberedningen haft kontakt 

med under dess arbete, för föreningen och tror att ett breddat utskottsarbete kan leda till att ett stort 

engagemang kan riktas, i en av styrelsen utsatt riktning, på ett positivt sätt. 

Ordförande Hans Selling och Helge Sjödin har valt att inte ställa upp till omval. Valberedningen vill 

passa på att tacka för det stora engagemang som framförallt ordförande Hans Selling gett till GIF under 

senaste åren. Åren har varit tuffa ekonomiskt och GIF vilar nu åter på en mer stabil grund vilket till 

stor del är Hans Sellings förtjänst. 

Sundsvall i mars 2022 

Valberedningen  

GIF Sundsvall 


