
Ny styrelse 2021 

 
Förutsättningar: 
Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande som väljs på ett år samt sex 
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. Förra året valdes två ledamöter på ett år för att få lika 
många ledamöter till omval varje år.  
 
På förslag av valberedningen ska årsmötet välja ordförande samt ledamöter och 
suppleanter. Inom styrelsen fördelas sedan uppdrag som sekreterare, kassör mm. 
 
Under 2020 har styrelsen bestått av: Magnus Röst (ordförande), Björn Östman 
(kassör), Elina Petersson (sekreterare), Martin Meyerman, Mikaela Rustén, Pernilla 
Hedberg och Fredrik Alfredsson. Suppleanter har varit Olof Hedberg och Håkan 
Johansson.  
 
I styrelsen sitter Magnus Röst, Björn Östman, Elina Petersson och Mikaela Rustén 
på avgående mandat. Magnus ställer upp för omval till ordförandeskapet ett år till. 
Elina och Mikaela ställer upp för omval medan Björn avsäger sig vidare uppdrag.  
Olof avsäger sig vidare uppdrag som suppleant, och Håkan tänker vi på i ljust minne.  
 
 
Valberedningens förslag till ny styrelse: 
 
Ordförande, ett år:  
Magnus Röst 
 
Ledamöter, två år:  
Mikaela Rustén (omval) 
Elina Petersson (omval) 
Johan Käller (nyval) 
 
Suppleanter, ett år: 
Mike Ingebro (nyval) 
Cecilia Sonesson (nyval) 
 
Förutom styrelsen föreslås följande val:  
Revisor, ett år: 
Ragnar Hallgren (omval) 
Revisorssuppleant ett år:  
Tomas Morsing (omval) 
 
 
Motivering till förslag: 
Magnus Röst har suttit i styrelsen i flera år och har varit ordförande senaste två åren. 
Magnus är en klippa, kreativ och generellt bra på att driva idéer. Han har arbetat för 
samverkan med Halmstads klätterklubb både runt tävling och ungdomsläger. 
Magnus representerar både föräldra- och tränargruppen då han har en dotter i en av 
träningsgrupperna samt är huvudtränare i grupp ett.  



 
Mikaela Rustén har suttit i styrelsen i ett år. Hon är flitigt klättrande mamma, där 
hennes son deltagit både i träning och tävling under många år. Mikaela har hjälpt till 
vid flera tävlingar och har stort kunnande runt event och marknadsföring.  
 
Elina Petersson har suttit i styrelsen i flera år. Hon har i många år tränat och tävlat för 
klubben och hon har arbetat som funktionär på ett antal tävlingar. Elina representerar 
de unga i klubben och deras perspektiv. Elina har också arbetat med att förbättra 
klubbens hemsida. 
 
Johan Käller har både tränat och tävlat för klubben i flera år. Han har hjälpt till som 
tränare i mellangruppen och har förutom inomhusträning även klättrat ute en hel del. 
Han är en allmänt positiv person och blir ytterligare en röst för de unga i klubben.  
 
Suppleanter  
Mike Ingebro har i många år ställt upp som tränare i klubben och gjort ett stort arbete 
både med träning och anordnande av utomhusklättring för barn och ungdomar då 
han har ett stort friluftsintresse. Han hjälper till i minsta-gruppen i nuläget.  
 
Cecilia Sonesson är mamma till två tränande och tävlande barn i olika åldrar, den 
äldsta även landslagsrepresentant, och hon representerar på detta sätt 
föräldraperspektivet i klubben. Hon har varit funktionär vid flera tävlingar. 
 
 
För valberedningen 
Michael Ingebro 
Maria Östman 
 
 


