
 

Valberedningens förslag till Naturskoleföreningens årsmöte 2019 
 
Vi fick flera nya styrelsemedlemmar förra året som nu har gjort sig hemmastadda i styrelsen. 
Valberedningen upplever att styrelsen har arbetat ihop sig bra under det gångna året. Det tackar 
vi både dem själva för och de gamla styrelsemedlemmarna som generöst har handlett dem in i 
arbetet. Det betyder att vi nu har en styrelse där de flesta vill fortsätta detta arbete för att även i 
fortsättningen leda föreningen framåt, fantastiskt bra för oss alla.  
 
En viktig styrelsemedlem och vår ordförande, Hanna Heurlin, har efter fyra års ordförandeskap 
nu bestämt sig för att lämna sitt styrelseuppdrag och speciellt tack vill vi rikta till henne för det 
arbete hon har lagt ner under sin tid i styrelsen. 
 
Vi vill också tacka de avgående revisorerna Mia Bucht och Evis Engman, Falu Naturskola för 
deras noggranna arbete med att granska föreningens ekonomi.  
 
Valberedningen har under senaste tiden haft många kontakter med medlemmar runt om i 
landet. Vi i valberedningen har haft mycket svårt att hitta en ersättare för Hanna och 
ordförandeposten. Efter förslag utanför valberedningen har vi nu valt att föreslå Anna Ekblad, 
som nu sitter i valberedningen, till ny ordförande.  
 
Här är valberedningens förslag: 
 
Styrelsemedlemmar:  
Anna Ekblad, Lund, ordförande, nyval 2 år 
Magnus Göransson, Halmstad, vice ordförande, omval 2 år 
Anders Bengtsson, Botkyrka, omval 2 år  
Anders Abrahamsson, Luleå, omval 2 år 
Birgitta Saihke, omval 2 år 
 
Styrelsemedlemmar som är valda till 2020 är: 
Katarina Larsson, Tierp, kassör 
Pia Bäckman, Sjundeå  
Pia Nilsson, Sölvesborg  
Johan Agås, Sundsvall  
 
Förslag till nyval av revisorer: 
Friedrich Hehl, Sigtuna Naturskola, 2 år 
Johan Lindell, Sigtuna Naturskola, 2 år 
 
Revisorssuppleanterna:  
Andrea Göök Österlen, omval 2 år 
Anna-Karin Axelli, Falun, vald till 2020  
 
Vi i valberedningen hoppas att detta ger en fingervisning av hur styrelsen kan komma att se ut 
efter årsmötet 2019.  
 
Vänliga hälsningar  
                        Anders Sjöberg, Anna Rådström och Anna Ekblad 


