
Umeå 2021-01-21 
 
 
Valberedningen i Garantia får här lämna följande förslag inför ordinarie årsstämma 2021 
(§-följer dagordningen vid Årsstämman) 
 
§2 Val av ordförande på Årsstämman 
Valberedningen föreslår:  att ordförande utses av dagens stämma. 
 
§5 Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
Valberedningen föreslår att justerare väljes bland närvarande vid stämman och justerar 
dagens protokoll 
 
§12 Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning. 
Valberedningen föreslår följande: 

- Styrelsearvode och arvode till valberedning kopplas till Inkomstprisbasbeloppet för år 
2021. Detta uppgår till 68 200 kr, där 1% är 682 kr, och utgör ersättning/timme för tid 
som räknas som styrelsearbete vid styrelsemöten. 

- Att beloppet skall utbetalas som lön. 
- Styrelsens ordförande skall ersättas med 0,75% av Inkomstprisbasbeloppet för år 

2021. (51. 150 kr). 
- Att arvode till auktoriserad revisor utbetalas mot faktura. 
- Att ersättning för körning med egen bil till möten utgår med en skattefri ersättning av 

18:50 kr/mil.  
- Att restid t.o.r. hemmet –mötesplatsen ersätts med 120 kr/timme. 
- Att övriga ersättningar beslutas av styrelsen. 

 
§13 Fastställande av antalet styrelseledamöter. 
Valberedningens förslag är: 
Styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter, utan suppleanter. 
 
§14 Val av styrelseledamöter. 
Valberedningen föreslår följande styrelse för verksamhetsåret: 
- Ann-Mari Sandberg Västerbotten  kvarstår 1år 
- Ulla Edler  Västerbotten omval 2 år 
- Stefan Rönnbäck Norrbotten  omval 1 år 
- Allan Nyström Norrbotten  omval 2 år 
- Sören Olsson Västernorrland omval 2 år 
- Örjan Berglund Jämtland  kvarstår 1år 
- Annika Myhr Jämtland  omval 2 år 
 
Särskilt yttrande från valberedningen 
Eftersom Garantia är mitt inne i ett utvecklingsskede och organisatoriska förändringar är 
genomförda under det gångna året, har valberedningen gjort en enklare riskanalys av 
styrelsens uppdrag och sammansättning. Medelåldern i styrelsen är relativt hög och 
nyckelkompetenser är samlade till vissa i styrelsen. Det senare bedöms vara nödvändigt 
under den tid som inga tjänstepersoner är anställda i Garantia. Valberedningen bedömer att 



det är ytterst viktigt att styrelsen avsätter tid till diskussion över hur arbetet i styrelsen ska 
utföras och arbeta aktivt med kompetensöverföring för att trygga verksamheten långsiktigt.  
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