
 
 
Ny styrelse 2022 

 
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. 
Suppleant utses på ett år.  
 
Under 2021 har styrelsen bestått av: Magnus Röst (ordförande), Johan Käller, 
Mikaela Rustén (kassör), Elina Petersson (sekreterare), Martin Meyerman, Pernilla 
Hedberg och Fredrik Alfredsson. Suppleanter har varit Cecilia Sonesson och Michael 
Ingebro.  
 
I styrelsen sitter Magnus Röst, Martin Meyerman, Pernilla Hedberg och Fredrik 
Alfredsson på avgående mandat. Av dessa har Magnus och Fredrik sagt ja till fortsatt 
arbete i styrelsen medan Pernilla och Martin väljer att avsluta sitt styrelsearbete. 
Mikaela Rustén som varit kassör avsäger sig sin post och behöver ersättas för 
återstoden av mandatperioden – ett år. 
 
 
Valberedningens förslag till ny styrelse: 
 
Ordförande, ett år:  
Magnus Röst (omval) 
 
Ledamöter, två år:  
Jenny Leandersson, nyval 
Kristofer Bengtsson, nyval 
Fredrik Alfredsson, omval 
 
Ledamot, ett år:  
Björn Östman, nyval 
 
Johan Käller och Elina Petersson har ett år kvar av sina respektive mandatperioder.  
 
Suppleant, ett år: 
Cecilia Sonesson, omval 
 
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 lång tid och har varit ordförande senaste tre åren. 
Magnus är en klippa, kreativ och generellt bra på att driva idéer. Han har varit 
drivande både i samverkan, tävlingar och ungdomsverksamhet. Magnus 
representerar både föräldra- och tränargruppen då hans dotter Alice tränar i en av 
klubbens träningsgrupper där han även är tränare. 
 
Jenny Leandersson är en av klubbens framgångsrika tävlingsklättrare, hon jobbar 
sedan flera år med klättring på Klätterlabbet där hon numera också är ledbyggare - 
viktigt då vi generellt har brist på kvinnliga ledbyggare. Hon har ett stort 
föreningsengagemang och förstärker de ungas röst i styrelsen. 
 
Kristofer Bengtsson är pappa till Axel och Edvin som båda tränar i klubbens 
träningsgrupper. Han har genom detta kommit in i klubben med positiv energi och 
entusiasm och blir en resurs som aktiv förälder i klubben.  
 
Fredrik Alfredsson har suttit i styrelsen i två år. Han har klättrat själv i olika perioder, 
ofta ute – även trad och aid, och han har ett stort intresse för uteklättring. Han har 
yngre barn som klättrar och har därför även föräldraperspektivet på klättring.  
 
Björn Östman har gedigen erfarenhet som kassör där han framgångsrikt hållit i  
klubbens ekonomi tidigare. Efter ett års uppehåll är han redo att återta sin position i 
styrelsen. Han är mycket van vid föreningsarbete i olika former då han varit aktiv i 
fr.a. orienteringsverksamhet tidigare.  
 
 
Suppleant 
 
Cecilia Sonesson är mamma till Gustav och Agnes som tävlar och tränar för klubben 
och hon har varit funktionär på flera tävlingar. 
 
  
 
 
För valberedningen 
Frank Persson 
Maria Östman 
 
 
 


