Friskis&Svettis Uppsala årsstämma 2018
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
Valberedningen har efter intervjuer med styrelseledamöter och verksamhetschef, samt efter
att ha intervjuat ett antal tänkbara kandidater kommit fram till följande förslag:

Styrelse
Ordförande
Claes-Göran Bernbäck (1 år nyval)

Nyval ordinarie ledamöter (2 år)
Mats Högberg
Marit Lindberg
Omval ordinarie ledamot (2 år)
Sara Stiernström
Fyllnadsval (ordinarie ledamot) (1 år)
Ulf Wibåge
Ordinarie ledamöter som sitter ett år till
Johanna Henriksson
Ann Lindberg

Revisorer
Michael Palm, ordinarie auktoriserad revisor, omval 1 år
Kenth Nordin, auktoriserad revisorssuppleant, omval 1 år

Valberedningen har bestått av Anna Wahlgren, Peo Sundberg och Lotta Wikman Öman
(sammanfallande)

Kort beskrivning av de personer som föreslås till nya ledamöter
Förslag till ordförande
Claes-Göran Bernbäck
Claes-Göran Bernbäck är en erfaren styrelseledamot och styrelseordförande som
är väl förankrad i Friskisrörelsen, och har under årens lopp haft många olika uppdrag såsom ordförande för Friskis&Svettis Riks, Riks representant i Norge och
ordförande i F&S Järfälla. Claes-Göran har sedan i somras varit adjungerad ordförande i styrelsen.
Claes-Göran kommer förutom sin långa styrelseerfarenhet att kunna tillföra strategiskt tänkande och bidra till att Friskis&Svettis Uppsala fortsätter att vara en
värdegrundsbaserad förening djupt förankrad i Friskis&Svettis värderingar.
Claes-Görans motto inför kommande år är att ”vi ska bli fler”
Förslag till ledamöter
Mats Högberg
Mats Högberg är en drivande person med ledaregenskaper som i det civila arbetar
som VD. Han har erfarenhet från olika typer av ideella styrelseuppdrag. Mats
kommer att bidra med sitt driv och sitt engagemang för att fortsätta utveckla föreningen framåt.
Mats är skid- och flugfiskeentusiast, och tränar mycket på F&S, hans favoriter är
TMI och spinning.
Mats: ”Med mer än 15% av Uppsalas befolkning som medlemmar råder ingen
tvekan om att Friskis&Svettis fyller ett behov och gör det bra. Utmaningen, och
vad jag hoppas kunna bidra till, är hur verksamheten skall utvecklas och bli ännu
bättre, men med bibehållen inriktning. Det är viktigt att inte driva iväg från de
värderingar och mål som hittills lett till en mycket framgångsrik verksamhet som
är uppskattad av så många”
Marit Lindberg
Marit Lindberg är analytisk och ser till att det är ordning och reda, som advokat
kommer hon att tillföra en juridisk kompetens i såväl själva styrelsearbetet som
för föreningens verksamhet. Marit har tidigare erfarenhet av styrelsearbete i ideell
förening.
Marit är en hästälskande person som gillar att resa. Hon tränar gärna skivstång
och jympa på Friskis.
Marit: ”Jag ser framemot att få fördjupa mitt engagemang i F&S och kunna bi-
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dra med mitt juridiska kunnande i en tid som kräver allt mer insikt i olika juridiska frågor men framför allt att kunna bidra till ett framåtriktade arbete i en härlig förening”
Sara Stiernström
Sara Stiernström som har varit ledamot i två år föreslås till omval för ytterligare
en tvåårsperiod. Hon har en gedigen erfarenhet av hållbar utveckling och omställningen mot en cirkulär ekonomi vilket är kompetenser som är bra i styrelsearbetet.
Sara letar gärna offpist på fritiden och tränar helst på gymmet eller går på HIT.
Sara: ” Vi ska tillhandahålla anläggningar maxade med rörelseglädje”

Förslag till ledamot (fyllnadsval)
Ulf Wibåge
Ulf Wibåge är strategiskt inriktad och har stor finansiell kompetens samt har lång
och stor erfarenhet av arbete med ideella föreningar som kunder. Han kommer att
tillföra såväl ekonomisk kompetens som strategisk sådan.
Ulf gillar skidåkning, golf och cykel. När han tränar på F&S blir det Intervall
Flex, Cirkelfys eller träning i gymmet.
Ulf: ”Jag känner glädje när jag tränar på F&S och hoppas att jag känner det
samma när vi träffas i styrelsen, jag vill vara med och bidra till en fortsatt glädjefylld förening”.
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