
Till årsstämman i Kvarngärdets Odlarförening 2022 

Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar och övriga funktionärer 

Styrelsen består av åtta medlemmar. Fyra ledamöter har ett år kvar på sitt tvååriga 
mandat: Inge-Maj Lönnqvist, Mirjam Tjernlund, Marcus Danielsson och Ida Sylwan. Inge-
Maj och Ida har sagt sig villiga att vara kvar i styrelsen hela perioden, medan Mirjam och    
Marcus vill avsluta sina mandat. Ida har därför sagt sig villig att gå in som ordinarie 
ledamot ett år och Jonathan Jansson är beredd att gå in som ny ordinarie ledamot.  

Mandatperioden tar slut för tre ledamöter: Ilpo Kuusisto, Helen Ellemo och Marika  
Lundmark. Ilpo är villig att fortsätta i styrelsen i ytterligare en period medan Helen och 
Marika väljer att inte ställa upp för nyval. Jenny McKeever och Olle Brozén är beredda 
att ställa upp som suppleanter. Mattias Burell är villig att gå in som ny ordinarie ledamot. 
Om valberedningens förslag antas kommer styrelsen denna period bestå av fem ordinarie 
ledamöter och två suppleanter. 

Här är valberedningens förslag: 

Övriga funktionärer 

Nuvarande revisor Kjell Jungnelius är villig att ställa upp ytterligare en period, medan 
Inga de Mander väljer att inte ställa upp för nyval. Ann-Sofi Kaati är beredd att ställa upp 
som revisor.  

Revisorer:  Kjell Jungnelius Omval, ett år  
  Ann-Sofi Kaati Nyval, ett år  

Miljögruppen bestod under föregående period av Emelie Gustavsson, Katrin Rychel och 
Cecilia Staflin. Emelie och Katrin vill fortsätta att ingå i miljögruppen även denna period. 

Styrelsemedlemmar Funktion Förslag

Inge-Maj Lönnqvist Ordförande Ingen ändring

Ilpo Kuusisto Kassör Omval, två år 

Jonathan Jansson Ledamot Nyval, två år 

Mattias Burell Ledamot Nyval, två år 

Ida Sylwan Ledamot Fyllnadsval, 1 år

Jenny McKeever Suppleant Nyval, två år

Olle Brozén Suppleant Nyval, två år

Vakant Suppleant Nyval, två år



Årets valberedning har bestått av Gunvor Svensson och Hanna Olsén.  

Uppsala 15 mars 2022 

………………………………………   ………………………………………  
Gunvor Svensson   Hanna Olsén   
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