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Valberedningens förslag på styrelse och revisorer 
Valberedningen har i dialog med nuvarande styrelsen och revisor, Svensk Live:s kansli, samt 
ordförande, tagit del av information om var organisationen står idag, vilka utmaningar som 
organisationen står inför och vilket behov den nya styrelsen kommer att ha, gällande erfarenhet 
och kompetens, för att klara av de utmaningar som vi kunnat identifiera. Vi är glada att meddela 
årsmötet att vi i valberedningen har fått mycket bra feedback från alla vi varit i kontakt med. Det 
har varit en enorm nöjdhet i styrelsen med det interna arbetet. Ordförande har fått mycket lovord 
för sitt arbete med inkludering och ledning av styrelsen. Styrelsen har även varit nöjda med de 
verktyg som de har till sin hjälp. Inte minst kansliet, som hyllats för sitt arbete tillsammans med 
styrelsen.

Valberedningen har mottagit en önskan om lugn och stabilitet i organisationen. Pandemin har varit 
påfrestande för organisationen och det har de senaste åren lagts mycket arbete på att ”släcka 
bränder”. Valberedningen ser och hörsammar att det finns ett behov av att skapa ett lugn inom 
organisationen, som ger goda förutsättningar för att fokusera på utvecklingsarbete. Därför 
kommer inga förändringar från den gånga mandatperioden, gällande namnen i styrelsen, att 
läggas fram av valberedning inför kommande mandatperiod.

Dock har det upptäckts att förra årets årsmöte valt en styrelse som i sin form bryter mot 
stadgarna. Styrelsen valdes med 14 personer varav 11 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Av 
de 11 ordinarie ledamöterna så utsågs 9 av årsmötet och de sista 2 tillsattes av Svensk Live 
Unga. Enligt stadgar skall styrelsen bestå av 3 - 9 ledamöter (varav 2 från Svensk Live Unga) och 
3 - 5 suppleanter. För att följa stadgan nästa mandatperiod betyder det att två ledamöter i den 
nuvarande styrelsen inte kan föreslås som ledamöter, men det finns ett utrymme enligt stadgan att 
föreslå dem som suppleanter.

Styrelsens interna arbete har, enligt den information vi fått, sällan kommit till beslut genom 
omröstningar, utan genom konsensus. Rollen som antingen ledamot eller suppleant har därför inte 
varit betydande för den gångna mandatperiodens styrelsearbete. Vi i valberedningen lägger därför 
ett förslag och understryker att alla i styrelsen är ovärderliga i sitt arbete oberoende om man är 
ledamot eller suppleant. Det är den ovärderliga kunskap som dessa individer besitter som gör 
dem till fantastiska företrädare för vår otroliga branschorganisation. Valberedningen har i sitt 
förslag tagit hänsyn till en jämn könsfördelning och de olika erfarenheter från arbetslivet som 
behövs för att vår organisation skall ha en styrelse som representerar oss alla. Med bakgrund från 
storstäder och landsbygd, från bokningsbolag och renodlade arrangörer, från stora aktörer till 
gräsrotsnivå, samt från norr, öst, väst och söder. 

En brasklapp: Valberedningen är medveten om att vårt förslag inte lever upp på dagens samhälles 
krav på mångfald. Detta inkluderingsarbete måste vi alla inom vår organisation och bransch ta 
gemensamt ansvar för, och dagligen lyfta frågan ytterligare. Vi ser många aktörer som gör ett 
fantastiskt arbete och detta ser vi framöver bör synas i Svensk Lives styrelse. 

_________


Under årsmötet 2022 påtalade den dåvarande valberedningen att ordförande- och vice 
ordförande-posterna bör vara jämställt fördelat gällande kön. Den nuvarande valberedningen vill 
passa på att påminna årsstämman om detta. Men varken årsmötet eller valberedningen 
konstituerar styrelsen. Därför vill vi även rikta denna påminnelse till den kommande styrelsen då 
den enligt organisationens stadgar konstituerar sig själv och alltså själv väljer personer för 
ordförande- och vice ordförande-posterna. 

Den nuvarande valberedningen uppmanar också den kommande styrelsen att utreda en 
stadgeförändring där valberedningen lägger fram ledamöter och suppleanter, samt även 
ordförande och vice ordförande, så att även dessa blir valda av årsmötet

I samband med en sådan eventuell utredning av dessa stadgefrågor efterfrågar vi även en 
fullständig stadgeinventering. Många formuleringar bör förtydligas och vår uppfattning är att 
uppdaterade stadgar skulle underlätta organisationens interna arbete. 

Bland de övriga frågor som vi vill belysa är huruvida Svensk Live - Unga arrangörsnätverket bör 
ha två ledamöter men ingen suppleant. Vi ser att detta tillvägagångssätt ur ett demokratiskt 
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perspektiv inte följer samma mönster och tillvägagångssätt som hanteringen av 
organisationens övriga demokratifrågor. 

Valberedningen uppmanar även den valda styrelsen att utreda en förändring i stadgan gällande 
tillsättandet av valberedning. Det bör ej på demokratiska grunder vara valberedningen som lägger 
fram förslag på kommande valberedningen till årsmötet. Därför bryter valberedningen stadgan 
detta år och uppmanar i stället årsmötet att lägga fram förslag på kommande valberedning. 
 
_________


Valberedningens förslag till årsmötet på styrelse för den kommande mandatperioden är: 
Martin Roos (ledamot) 
Camilla Backman (ledamot) 
Per Alexandersson (ledamot) 
Patrick Fredriksson (ledamot) 
Andrea Wiktorsson (ledamot) 
Anders Larsson (ledamot) 
Lotta Nibell (ledamot) 
Henrik Berndtson (suppleant) 
Unn Rudolfsson (suppleant) 
Mikael Lindevall (suppleant) 
Mirre Sennehed (suppleant) 
Maria Stejdahl (suppleant) 
Till detta väljs två representer för Svensk Live - Unga arrangörsnätverket vid deras årsstämma 1 
april 2023. Fram tills dess sitter Nils Andrén och Hilma Kekkonen Orell kvar som ledamöter. 

Valberedningens förslag till årsmötet på revisorer för den kommande verksamhetsperioden 
är: 
Thomas Jägenstedt, auktoriserad revisor 
Sofie Sillrén, ideell revisor


