
 

 
  

 

 

 

 

Dundergubbar, 

 

Årsmötet närmar sig och valberedningen vill härmed lämna sina förslag till ny ordförande, 

styrelse och som en bonus även till en ny valberedning. 

 

Vi har i vårt arbete utgått från att sällskapet Dundergubbarna på årsmötet kommer att anta nya 

stadgar. En viktig förändring i de föreslagna stadgarna är att en 10-års regel införs som innebär 

att styrelseledamöter i framtiden kommer sitta maximalt tio år.  För att styrelsen inte skall 

förlora all erfaren kompetens i ett slag får anpassningen till denna 10-års regel dock ske 

successivt. Valberedningen har i enlighet med de nya stadgarna också utgått ifrån att hälften 

av styrelsen skall väljas på två år och hälften på ett år. 

 

Redan inför detta årsmöte har tre ledamöter meddelat att de inte ställer upp för omval, i alla 

fall inte om vi hittar värdiga ersättare. De som lämnar styrelsen efter lång och trogen tjänst är 

Ulf Ryding, Bosse Friberg och ordförande Björn Wibom.  

 

Ordförande 

Björn är givetvis oersättlig, men vi har ändå gjort vårt bästa för att hitta en värdig ersättare. 

Sällskapet DG utgörs ju helt och hållet av en kompetent samling praktexemplar till 

Dundergubbar. 

 

Styrelsen är förstås en samling av eliten av dessa praktexemplar. Vi förstod därför tidigt att 

det var här vi skulle finna framtidens frontfigur och kulturbärare. För att förenkla detta smått 

omöjliga uppdrag lät vi även här 10-års regeln begränsa vårt urval till de styrelseledamöter 

som ställer upp för omval och som inte redan suttit över 10 år i styrelsen. 

 

Bland de då återstående föll, efter noggrant övervägande och överläggningar med flera av de 

nuvarande styrelseledamöterna, valet på allas vår Fredrik Mörtberg. 

 

Vi är övertygande om att han blir den trygge och stabile ordförande och kulturbärare vi söker.  

 

Styrelsen 

DGs styrelsearbete går som bekant ut på att synas och verka utan att synas verka. När nu tre 

ledamöter lämnar styrelsen anser vi givetvis, trots andra möjligheter, att maxantalet ledamöter 

skall behållas. Vissa ledamöter är ju redan idag tyngda av flera ansvarsfulla roller och 

necessärer. 

 

 

 

 



 

 
Förslaget nedan innebär att de som redan slitit i över tio år väljs på endast ett år. Vi föreslår 

sedan att alla som valts in ett jämnt år väljs på ett år medan de som valts in ett ojämnt år, 

inklusive årets tre nya ledamöter, väljs på två år. 

För att få jämn fördelning får Mattias Schindele, som är den senast invalde, bli undantaget som 

bekräftar regeln. 

  

Det finns förstås många sätt att göra fördelningen på, men detta är valberedningens ödmjuka 

förslag. 

 

Omval 1 år   

John Selander invald i styrelsen 1997 

Andreas Victor 1997 

Tobbe Pettersson 1998 

Anders Karlberg 2010 

Tomas Boström 2012 

Calle Roos 2012 

 

Omval 2 år 

Lars Holgén 2011 

Per Leijon 2011 

Mattias Schindele 2014 

 

Nyval 2 år 

Knut Rost 2017 

Robert Pettersson 2017 

Christer Hedlund 2017 

 

Valberedning 

För att ytterligare effektivisera årsmötet har valberedningen, kanske aningen oortodoxt, även 

tagit sig friheten vidtala och föreslå en ny valberedning. 

Åke Myrberg (Kan tänka sig att vara sammankallande) 

Bosse Friberg 

Magnus Vestlund 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Åke Myrberg, Christer Hedlund och Göran Svensk, valberedningen 


