
Nedan följer Valberedning i Föreningen Sandö Hamn föreslag till förtroendevalda vid 
förenings ordinarie årsmötet 2020, vilket hålls den 25:e mars i Särögården. 
 
Styrelseordförande 
Arne Nethander har varit styrelsens ordförande, mandatperioden för Arne har löpt ut.  
Valberedningen har tillfrågat Arne om han ställer upp för omval, Arne har avböjt omval.   
Valberedning har tillfrågat vice ordförande, Kjell Johansson, om han ställer upp som 
ordförande för en period om 1 år. 
Kjell Johansson ställer upp som ordförande. 
Valberednings förslag är att mötet utser Kjell Johansson som ordförande för en period om 1 
år. 
 
Styrelseledamöter 
Styrelseledamöter väljs för en mandatperiod av två år, mandatperiod för följande ledamöter 
upphör vid årsmötet 2020: 
 
Jimmy Erlandsson 
Mats Bogestrand 
Stephen Ormsby 
Jonas Turitz 
 
Jimmy, Mats, Stephen och Jonas har tillfrågats om det ställer upp för omval, samtliga ställer 
upp för omval.  Valberedningens förslag till ledamöter för val 2020 är följande: 
 
Jimmy Erlandsson - omval 
Mats Bogestrand -  omval 
Stephen Ormsby - omval 
Jonas Turitz  - omval 
Bobby Lohse  -  nyval 
 
Styrelsesuppleanter 
Styrelsesuppleanter väljs för en mandatperiod av två år, mandatperiod för följande 
suppleant upphör vid årsmötet 2020: 
 
Stefan Häger 
 
Stefan har tillfrågats om han ställer om för omval, Stefan har avböjt.  Valberedningens 
förslag till suppleant för val 2020 är: 
 
Anders Densloe -  nyval 
 
Revisorer 
Föreningens revisorer väljs för en mandatperiod om ett år, under det gångna året har 
föreningens revisorer varit: 
 
Håkan Skogström 
Anna-Carin Mayer 



Lars Eklund 
 
Håkan, Anna-Carin och Lars har tillfrågats om de ställer upp för omval, samtliga har 
accepterat.  Valberednings förslag till revisorer för 2020 är: 
 
Håkan Skogström - omval (sammankallande) 
Anna-Carin Mayer - omval 
Lars Eklund  - omval 
 
 
Valberedning 
Föreningens valberedning väljs för en mandatperiod om ett år, under det gånga året har 
följande personer ingått i valberedningen: 
 
Stefan Ahrenbeck  
Jonas Wigert 
Marie Johansson 
 
Jonas, Stefan och Marie ställer upp för omval, valberedningens förslag till valberedning för 
2020 är: 
 
Stefan Ahrenbeck - omval (sammankallande) 
Jonas Wigert  - omval 
Marie Johansson - omval 
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