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Valberedningens förslag för val till ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
Valberedningen har under december 2020 och januari 2021 intervjuat alla nuvarande
styrelseledamöter för en uppdatering. Vi har ställt frågor kring styrelsemedlemmarnas
uppfattning om årets som gått liksom tankar kring framtiden. Det är glädjande att konstatera
att det finns ett fortsatt stort engagemang, trivsel och vilja att fortsätta i styrelsen.
Valberedningen har kontaktat inkomna nomineringar. Utifrån dessa har vi sammanställt ett
slutligt förslag som enligt vår bedömning, kommer vara en god representation, i sin helhet, för
medlemmarna i Lerbergets Byalag Ekonomiska förening.
I tur att avgå ur styrelsen:
Styrelseledamöterna: Anders Nilsson, Jörn Möller, Kerstin Stenberg
Styrelsesuppleant: Tony Martinsson
Ordförande: Mats Hallberg har avsagt sig fortsatt uppdrag som ordförande, kvarstår i
styrelsen
Avsägelser:
Ordinarie ledamöter Susanne Hertting, Bengt Larsson och Anders Nilsson har avsagt sig
fortsatta uppdrag.
Valberedningens förslag för val till ordförande och styrelse vid årsstämman 2021
Ordförande(1 år)

Ingemar Hertting (nyval)*)

Styrelseledamöter(1 år)

Fredrik Kocon (fyllnadsval) *)
Mats Hallberg (fyllnadsval)

Styrelseledamöter(3 år)

Jörn Möller (omval)
Kerstin Stenberg (omval)
Tony Martinsson (nyval)

3:e Styrelsesuppleant(3 år)

Malin Bergendahl nyval *)

*)Presentation av nya namn till styrelsen:
Ingemar Hertting, 66, Lerbergets Byaväg, arbetar deltid som lärare vid Folkhögskola.
Tidigare yrkesverksam i Höganäs som rektor för Bruksskolan och Vuxenskolan. Redaktör för
Byabladet.
Fredrik Kocon, 45, Lergravsvägen, nyinflyttad till Gamla Lerberget. Projektledare för
utveckling av Destination Söderåsen. Tidigare Klubbrådgivare för Svenska Golfförbundet.
Har varit med att ta fram och implementerat verktyg för bättre ekonomisk styrning inom t ex
besöksnäringen.
Malin Bergendahl, 35, Segelvägen, nyinflyttad till Gamla Lerberget. Arbetar som resesäljare.
Erfarenhet som styrelseledamot i Gymnastikförbundet Väst samt Bostadsrättsförening.
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Valberedningens förslag till val till revisorer vid årsstämman 2021

Revisorer(1 år)

Jessica Larsson (omval)
Claes Erik Ivarsson (omval)

Revisorssuppleanter(1 år)

Christer Bogren (omval)
Stina Arvidsson (omval)

Valberedningen Lerbergets byalag
Sammankallande

Britt-Marie Andrén
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