
FÖRENINGEN FOLKKAMPANJEN FMKK.  VALBEREDARENS FÖRSLAG PÅ NY 
STYRELSE TILL ÅRSMÖTET 2020, FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020-21. 

Bakgrund: Vid årsmötet 2019 valdes Petra Modée i Hudiksvall-Sundsvall-trakten till 
valberedare, stadgarna säger 3 valberedare. Hon hoppade av uppdraget under vinter 2019-20.  
Jan Strömdahl kontaktade Dan Westin och Sture Grönblad i mars 2020, vilka blev valda som 
nya valberedare vid styrelsemötet den 17 mars 2020. Dan Westin/Jan Strömdahl hade dock 
missförstått varandra. Det visade sig senare att Dan Westin inte ville vara valberedare, så då 
återstod endast undertecknad Sture Grönblad, -som nu fullgjort sitt uppdrag och lämnar nedan 
förslag till FMKK-årsmöte 2020. 
………………………………………………………………………………………. 

Styrelse vald vid årsmötet 2019 
Ordinarie:   Ersättare: 
Jan Strömdahl, Stockholm  Lars Broman, Falun 
Gunilla Hansson, Stockholm  Göran Bryntse , Lund  
Rolf Hansson, Söderhamn  Agneta Liljesköld, Stockholm 
Lena Lagerstam, Luleå  Roland van Malmborg, Stockholm 
My Leffler, Hudiksvall  Monica Antonsson, Vallentuna 
Eia Liljegren-Palmaer, Värmland Hans Sternlycke, Göteborg 
Maj Wechselmann, Stockholm Susanne Gerstenberg, Laholm Skåne 
Ulla Klötzer, Finland  Magnus Svensson, Falun  
Måna Wibron, Sundsvall 
Peter Eller, Stockholm 
Elisabeth Holmström, Umeå 
……………………………………………………………………………………………… 

Jag har som valberedare vägt in i mitt förslag: 
•

• närvaro på styrelsemötena 
• geografisk bostadsort 
• kön 
• ålder 
• vad stadgarna säger (se mer om det nedan) 
• jag har även vägt in ”föryngringsaspekten” 
• Jag har samrått med Jan Strömdahl under arbetets gång, samt lyssnat på olika andras 

synpunkter. 
……………………………………………………………………………………………… 

Stadgarna: 
Vid årsmötet 2019 blev det diskussion om vilken stadgeutgåva som var gällande. Jag var inte 
närvarande då ska sägas. 
Jag har under mitt arbetes gång fått fram 4 olika texter på stadgans paragraf 8 som säger hur 
många som ska utgöra styrelse. 3 av dem är lika i sak men olika i text. 
Jag har nu till slut klarlagt hur det ligger till, gått till botten med frågan. 
Vid årsmötena 2008 och 2009, två årsmöten i rad krävs för stadgeändring, företogs den 
senaste stadgeändringen. 
Originalprotokollen ligger numera arkiverade på Riksarkivet. Det ordnade Eduardo Hornos på 
uppdrag av FMKK under vintern 2018-19. 



Utdrag från protokollet på Riksårsmötet 2008:  
§16 Propositioner. En proposition förelåg angående antalet suppleanter.  
Beslutades att stadgarna ändras enligt följande:  
Styrelsen består av minst sju och högst elva ledamöter. Till styrelsen utses även suppleanter, dock ej fler än 
ordinarie ledamöter. Styrelsen föreslår Riksårsmötet 2009 att godkänna stadgeändringen i en andra läsning. 

Utdrag från protokollet från Riksårsmötet i Uppsala 2009-03-28: 
§13 beslut: stadgeändringar beslutades en första gång vid riksårsmöte 2008 och antogs nu ånyo med 
acklamation. Beslutet, som innebär att högst 11 styrelsesuppleanter väljs (högst lika många som antalet 
styrelseledamöter), förklaras omedelbart justerat. 

Sedan glömdes det troligen bort att ändra i själva stadge-original-dokumentet men upptäcktes 
tydligen år 2014. Eia Liljegren skrev i mail den 17 april till Lena Lagerstam ”Jag har 
ändrat stadgetxten enligt det beslut som togs på årsmötet i Uppsala 2009.     
Eia” 

Stadgetexten löd då i Eia:s version: § 8 Styrelsen består av minst sju och högst elva ledamöter samt 
högst elva styrelsesuppleanter (högst lika många som antalet styrelseledamöter). 
Dvs exakt som texten i årsmötesprotokollet. 
Men det finns även en utgåva med ”svenska-justerat text” daterad den 25 mars 2014, dvs ca 
en månad tidigare, som lyder: § 8 Styrelsen består av minst sju och högst elva ledamöter. Till styrelsen 
utses även suppleanter, dock ej fler än ordinarie ledamöter. 

Det finns även en variant på denna text i Stadgarna på den gamla hemsidan som du hittar till 
höger på nuvarande hemsida, under rubriken Arkivet och sedan klickar på Om 
Folkkampanjen, där står i Stadgarna: § 8 Styrelsen består av minst sju och högst elva ledamöter samt 
elva suppleanter. 

På FMKK:s nuvarande hemsida står under Stadgar FMKK: § 8 Styrelsen består av minst sju 
och högst elva ledamötersamt tre suppleanter. 
  
Denna text och stadgeutgåva av stadgarna är helt fel påstår jag och som bevis hänvisas till  
protokolltexten i 2009-års årsmötesprotokoll. 
Den utgåva som jag anser är korrekt i sak, har bra svenska och därför bör användas på 
FMKK-hemsidan är den som är daterad 2014-03-25. 
……………………………………………………………………………………………… 

Vid årsmötet 2019 valdes 11 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter, totalt 19 personer. Jag har 
reagerat på det stora antalet både ordinarie och suppleanter som valdes vid årsmötet och 
lämnar nu ett bantat förslag enligt nedan. 

På årsmötet 2019 valdes 8 ordinarie ledamöter på 2 år. En av dem har sedan dött, Rolf 
Hansson, och Ulla Klötzer som bor i Finland har avsagt sig ordinarie plats men kandiderar till 
ersättarplats. Stockholm har nu 4 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter vilket blir lite snett ur 
geografisk synpunkt och jag har pratat med ordinarie ledamot/er med låg närvaro men alla vill 
fortsätta av de jag tillfrågat som är valda på 2 år. Elisabeth Holmström i Umeå-trakten som 
var vald som ordinarie på ett år, vill inte bli omvald. Könsfördelningen bland ordinarie är nu 2 
män / 8 kvinnor. 
……………………………………………………………………………………………… 



Valberedningens förslag till FMKK:s årsmöte den 11 juni 2020. 

Förslag på ordinarie styrelseledamöter, 9 personer: 

Ordf  Jan Strömdahl, Stockholm  omval 1 år 
Kassör  Gunilla Hansson, Stockholm omval 1 år 
Ledamot  Lena Lagerstam, Luleå  kvarstår 1 år 
       ”  My Leffler, Hudiksvall  kvarstår 1 år 
       ”  Eia Liljegren-Palmaer, Värmland kvarstår 1 år 
       ”  Maj Wechselmann, Stockholm kvarstår 1 år 
       ”  Måna Wibron, Sundsvall  kvarstår 1 år 
       ”  Peter Eller, Stockholm  kvarstår 1 år 
       ”  Roland von Malmborg  nyval 2 år 

Förslag på ersättare, 4 personer: 

Ersättare  Magnus Svensson, Falun  omval 1 år 
       ”  Hans Sternlycke, Göteborg  omval 1 år 
       ”  Susanne Gerstenberg, Laholm omval 1 år 
       ”  Carl Schlyter, Stockholm*  nyval 1 år 

* Ej bekräftad 
Stadgarnas paragraf 8 säger att ordinarie ledamöter ska väljas med förskjutning så ungefär 
hälften kvarstår, uppfylls inte av ovan förslag ska sägas. 
…………………………………………………………………………………. 

Övriga förslag: 

Styrelseledamot i Milkas Britta Kahanpää  omval 1 år 
         - ” - Maj Wechselmann  omval 1 år 
Suppleanter i Milkas Roland van Malmborg  omval 1 år 
         - ” -  Vakant              1 år 
Ombud Milkas årsmöte 2020 Jan Strömdahl   omval 1 år 
         - ” - My Leffler  nyval  1 år 
…………………………………………………………………………………. 

Revisorer i FMKK Britta Kahanpää  omval 1 år 
         - ” -  Maximilian Björsten  nyval  1 år 
Revisorsuppleant Vakant   nyval  1 år 
         - ” -  Vakant   nyval  1 år 
…………………………………………………………………………………. 

Revisor i Milkas Maximilian Björsten  nyval  1 år 
………………………………………………………………………………….. 

Skövde den 9 juni 2020 
Sture Grönblad


