
Valberedningens förslag till styrelse för PTBK inför kommande årsmöte 

Hej alla medlemmar i PTBK! 

Snart är det åter dags för årsmöte i Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb och därmed 

också dags för oss medlemmar att rösta på dem som vi vill skall representera oss i klubbens 

styrelse. Årsmötet äger i år rum den 26 mars och inför detta har såväl kallelse som 

valberedningens redogörelse för hur sittande styrelseledamöter ställer sig till eventuella 

omval skickats ut till er medlemmar.  

Enligt stadgarna skall styrelsen Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb bestå av 1 

ordförande och 6 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Vid årsmötet skall val ske av en 

ordförande för en tid av 1 år, halva antalet övriga ledamöter (3 stycken) för en tid av 2 år. 

Eftersom halva antalet ordinarie ledamöter bara väljs vartannat år, sitter 3 ledamöter 

normalt kvar 1 år till för fullgörande av sitt andra och sista år i styrelsen. Om ledamöter av 

olika skäl hoppar av eller byter uppdrag, kan det dock bli aktuellt med fyllnadsval. 

Valberedningen har i år bestått av Mårten Wikforss (ordförande), Louise Karlsson och Bo 

Ahlbom. Efter att valberedningen under hösten på sedvanligt sätt förhört sig om hur 

sittande styrelseledamöter ser på ett eventuellt omval, har det framkommit att klubben i år 

kommer att behöva förnya en stor del av styrelsen. Ett flertal nyckelpersoner i styrelsen, 

däribland ordförande Thomas Dahl, har meddelat att de inte avser ställa upp för omval och 

behöver därför ersättas. Valberedningen har i enlighet med stadgar och instruktion redan 

meddelat medlemmarna i PTBK vilka i nuvarande styrelse som kan tänka sig att ställa upp för 

omval. 

Valberedningen har fört diskussioner med klubbens medlemmar och personal för att på så 

sätt försöka bilda sig en uppfattning om vilka kompetenser som behövs, men också om vilka 

medlemmar som skulle kunna göra en bra insats. Valberedningen har också fått en del 

förslag och intresseanmälningar via mejl.  

Eftersom en del ordinarie ledamöter, som egentligen är valda på två år, väljer att sluta och vi 

dessutom föreslår någon för nya positioner, kommer det att behöva göras både ordinarie val 

och fyllnadsval i samband med årsmötet.  

Efter samtal med medlemmar och anställda, samt intervjuer med ett flertal personer, har 

valberedningen i PTBK kommit fram till följande förslag till styrelse för perioden 2019-2021.  

 

Valberedningens förslag  

Ordförande för en tid av 1 år:  

Robert Samuelsson 

Robert tävlar i klubbens herrlag i tennis och har barn som är verksamma inom 

tävlingsbadminton. Han sitter i styrelsen som ordinarie ledamot sedan årsmötet 2018 men 



föreslås nu ta över som ordförande efter Thomas Dahl. Väljs Robert kommer vi att behöva 

genomföra ett fyllnadsval för att ersätta honom som ordinarie ledamot under 1 år.  

 

Förslag på ordinarie ledamöter som skall väljas för 2 år vid årets årsmöte: 

Joakim Palmertz 

Joakim är mångårig medlem i klubben och spelar själv i ett av klubbens herrlag i tennis. Har 

också barn inom tävlingstennisen. Har betydande erfarenhet från föreningsverksamhet och 

jobbar till vardags som teamledare på IT-konsultföretaget Sogeti. 

Tommy Randhem 

Tommy har det senaste året ingått som suppleant i styrelsen men förslås nu ta en ordinarie 

plats. Tommy har gedigen finansiell erfarenhet från näringslivet från bland annat rollen som 

finanschef, och kan bidra till kontinuitet när det gäller ekonomikunskaper. Har spelat tennis 

som motionsspelare sedan barnsben, är medlem i klubben sedan mer än 15 år tillbaka och 

aktiv i herrsektionen. 

Catrin Caspersson 

Catrin har inte tidigare ingått i styrelsen. Catrin har barn i tävlingsverksamheten inom 

badminton där hon också är aktiv inom föräldragruppen och jobbar med badmintonligan. 

Jobbar med ekonomi- och strategifrågor på Volvo Lastvagnar.  

 

Ordinarie ledamöter valda på 2 år vid årsmötet 2018: 

Eftersom Robert Samuelsson nu föreslås i rollen som ny ordförande behöver vi också föreslå 

ersättare för honom genom fyllnadsval för perioden 2019-2020. Som ersättare genom 

fyllnadsval föreslår valberedningen Bengt Westin (tennis, tävlingsbadminton). Bengt Westin 

har varit medlem i klubben under flera år, spelar själv tennis, och har barn inom 

tävlingsverksamheten i badminton. Är också en av klubbens sponsorer. 

Lena Dyfverman (tennis, damsektionen) valdes som ordinarie ledamot för en period av två 

år förra året och fullföljer nu därmed sitt andra år. 

Eftersom Lars Rifve meddelat att han inte fullföljer sitt andra år behöver också han ersättas. 

Som ersättare för Lars genom fyllnadsval föreslår valberedningen Carl Christiansson 

(tävlingstennis, herrar). Carl har spelat collegetennis i USA och är idag lagledare för klubbens 

lag i H35. Jobbar som konsult på Deloitte med inriktning på digital strategi och rådgivning 

kring lojalitet och säljstödsverktyg.  

 

Suppleanter på 1 år:  

Bo Lindgren (tennis, herrsektionen). Bo Lindgren är medlem i klubben sedan många år och 



tillika medlem i herrsektionen där han deltar aktivt. Är till vardags ingenjör verksam inom 

infrastruktursektorn. 

Martin Kores (vuxentennis). Martin har ett gediget förflutet inom föreningslivet, bland annat 

från seglingsverksamhet. Har tidigare varit aktiv inom andra tennisklubbar i staden men har 

bytt till PTBK sedan två år tillbaka. Är vd på Omnisys Instruments.  

Valberedningen: 

Eftersom samtliga tre ledamöter i nuvarande valberedning meddelat att de avser lämna 

beredningen efter årsmötet måste klubben utse tre nya ledamöter till beredningen, varav en 

skall vara ordförande. Valberedningen avser inte föreslå dessa ledamöter utan lämnar åt 

årsmötet att nominera och besluta om dessa. Medlemmar som är intresserade av att ingå i 

valberedningen, eller föreslå namn på ledamöter till valberedningen, är självklart välkomna 

att höra av sig till någon av dess befintliga ledamöter enligt nedan.   

 

Bästa hälsningar, 

 

Mårten Wikforss, ordförande i valberedningen 

marten.wikforss@me.com, 0705-59 11 49 

Louise Karlsson, ledamot av valberedningen 

louise.karlsson@lansforsakringar.se, 0705-49 80 59 

Bo Ahlbom, ledamot av valberedningen  

bo.ahlbom@mybriq.se, 0704-58 96 08 
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