
Ny styrelse 2019 
 
Förutsättningar: 
Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande som väljs på ett år samt sex stycken ledamöter plus minst en 
suppleant. Ledamöterna utses på två år på så sätt att hälften byts ut varje år och hälften sitter kvar för att 
garantera kontinuitet i arbetet. Suppleanterna utses på ett år. 
 
På förslag av valberedningen ska årsmötet välja ordförande samt ledamöter och suppleanter. Inom styrelsen 
fördelas sedan uppdrag som sekreterare, kassör mm. 
 
Under 2018 har styrelsen bestått av: Margareta Puu (ordförande, avgick från styrelsen under hösten), Björn 
Östman (kassör), Martin Meyerman (vice ordförande och sedan ordinarie ordförande), Elina Petersson 
(sekreterare), Tomas Ratajczak (ledamot), Olof Hedberg (ledamot) samt Martin Ståhl (ledamot). 
 
Av dessa personer sitter Martin Meyerman och Elina Petersson på avgående mandat. Elina har meddelat att hon 
kan ställa upp för en ny tvåårsperiod och Martin kan tänka sig också ställa upp som ordinarie ledamot för att få en 
bra överlämning till en ny ordförande. Björn Östman, Olof Hedberg, Tomas Ratajczak och Martin Ståhl har alla ett 
år kvar av sina mandatperioder. Magnus Röst (suppleant 2018) har meddelat att han kan tänka sig att bli 
ordförande. 
 
 
Valberedningens förslag till ny styrelse: 
 
Ordförande, ett år:  
Magnus Röst 
 
Ledamöter, ett år: 
Björn Östman (ett år kvar av tvåårsmandat) 
Olof Hedberg (ett år kvar av tvåårsmandat) 
Tomasz Ratajczak (ett år kvar av tvåårsmandat) 
Martin Ståhl (ett år kvar av tvåårsmandat) 
 
Ledamöter, två år: 
Elina Petersson (nytt tvåårsmandat) 
Martin Meyerman (nytt tvåårsmandat) 
 
Suppleanter, ett år: 
Saknas kandidater 
 
 
 
Motivering till förslag: 
Magnus Röst har suttit i styrelsen i flera år. Nu senast som suppleant och materialförvaltare. Magnus är glad och 
positiv och en riktig idéspruta. Han har bland annat styrt upp hanteringen och förvaringen av klubbens utrustning. 
Magnus är också alltid synlig och behjälplig på klubbdagar och har projektledning som sin specialitet bl.a. som 
projektledare för flera tävlingar som klubben anordnat. Magnus representerar både föräldra- och tränargrppen då 
han har en dotter i en av träningsgrupperna samt hjälper till som tränare. 
 
Björn Östman har suttit i styrelsen i flera år på posten som kassör. Han har skött det uppdraget på ett 
exemplariskt sätt. Björn är noggrann och strukturerad och har infört nya rutiner i klubben. Han har vidare 
omfattande erfarenhet av föreningsliv bl.a. inom orientering. När han inte sköter klubbens finanser arbetar han 
som jurist. Björn representerar föräldragruppen då han har en son som tränar och tävlar för klubben. 
 
Olof Hedberg var ny i styrelsen 2018 men har i många år arbetat för klubben på olika sätt. Olof har nästan sedan 
klubben startade tränat klubbens ungdomar på elitnivå. Han har dessutom lagt ner stort engagemang på att bulta 
nya sportklätterklippor samt restaurera gamla klippor. Vidare har han varit projektledare för stora tävlingar och 
engagerat sig allmänt i tävlingsklättring. Olof jobbar som sjuksköterska och representerar dels tränargruppen men 
också den löpande verksamheten i klubben genom sitt arbete i bultkommittén och tävlingskommittén. 
 
Även Tomasz Ratajczak var ny styrelsekandidat 2018. Tomasz har klättrat i många år och arbetar för High Sport. 
Han har dessutom gett ut Göteborgsföraren och tränar ungdomar i Kvibergs klätterklubb. Hela hans familj klättrar 
och de två döttrarna tävlar för klubben. Tomasz har en gedigen bakgrund inom klättring och representerar dels 
kommersiella aktörer genom sitt arbete men han representerar även föräldragruppen och tränargruppen. 
 
Martin Ståhl var även han en ny styrelsemedledamot 2018. Martin har en gedigen bakgrund inom friluftsliv. Han 
är aktiv i friluftsfrämjandet och håller på med saker som skidåkning, surfing och paddling förutom klättrandet. 



Martin hjälper även till att träna ungdomar i klubben och han har även en dotter som tävlar för klubben. Martin 
representerar därmed både föräldrarna och tränarna i klubben. 
 
Martin Meyerman har varit styrelseledamot i två år. Martin är glad och trevlig och har ett stort kontaktnät. Då han i 
många år arbetat inom restaurangbranschen är han van att hantera besvärliga människor på ett vänligt och 
professionellt sätt. Martin ställer alltid upp och hjälper till på klubbdagar bland annat genom att rigga topprep och 
rensa leder. Martin har utbildat sig till instruktör och arbetar även för att förbättra klätterutbildningarna. Martin 
representerar vanliga medlemmar då han varken har barn i träningsgrupperna eller tävlar själv/tränar andra. 
 
Elina Petersson har suttit i styrelsen i två år. Elina har i flera år tränat och tävlat för klubben och när hon inte tävlar 
själv brukar hon ställa upp som funktionär på tävlingar. Elina har sunda idéer och kan med sin ungdom och sin 
bakgrund i ungdomsgrupperna bidra med andra synvinklar på saker och ting. Elina tar sina uppgifter på allvar och 
när hon ska utföra något för klubben blir det alltid med bästa resultat. Elina representerar de tävlande i klubben.  
 
 
För valberedningen 
John Eriksson 
Michael Ingebro 

 


