
 
SAMI:s ordinarie föreningsstämma 2021 
 
 
 
Valberedningens förslag 
 

 
1. Valberedningens ledamöter har bestått av: Gunnel Bohman, utsedd av Scen & 

Film, Bo Olsson, utsedd av Symf och Gunnel Persson, utsedd av SMF. 
 
Styrelse: 

2. Valberedningen kan inför SAMI:s ordinarie föreningsstämma år 2021 konstatera 
att följande ordinarie ledamöter har 1 respektive 2 år kvar av sin mandatperiod i 
SAMI:s styrelse: 
 

• Katarina Henryson (1 år) 
• Per Hägglund (1 år) 
• Erland Malmgren (1 år) 
• Annika Törnqvist (1 år)  
• Thomas Bjelkerud (2 år) 
• Jan Granvik (2 år) 
• Katarina Leoson (2 år) 
• Simon Norrthon (2 år) 

 
3. Valberedningen kan inför SAMI:s ordinarie föreningsstämma år 2021 konstatera 

att förbunden till ledamöter i SAMI:s styrelse nominerat följande personer: 
         

• SMF:  – 
• SYMF: Peter Eriksson, Anders Norén 
• Scen & Film:  – 

 
4. Till SAMI:s ordinarie föreningsstämma år 2021 föreslår valberedningen till 

ordinarie styrelseledamöter: 
 

• Maria Blom (omval 3 år) 
• Peter Eriksson (omval 3 år) 
• Karin Inde (omval 3 år)  

 
5. Till SAMI:s ordinarie föreningsstämma år 2021 föreslår valberedningen till 

styrelsesuppleanter:  
 

• Anders Norén (omval på 1 år) 
• Patric Skog (omval på 1 år) 
• Rebecca Meiselbach (nyval på 1 år) 

 
Vid ordinarie styrelseledamots frånvaro inträder ovanstående styrelsesuppleanter i 
nämnd ordning. 

 
 
 



Revisorer: 
 

6. Till SAMI:s ordinarie föreningsstämma år 2021 föreslår valberedningen omval  
av de auktoriserade revisorerna på 1 år: 
 

• Oscar Westerlund Finnhammars revisionsbyrå AB  
(ordinarie auktoriserad revisor, 1 år) 

• Erika Friberg Kolmodin Finnhammars revisionsbyrå AB  
(suppleant auktoriserad revisor, 1 år) 

 
7. Valberedningen kan inför SAMI:s ordinarie föreningsstämma år 2021 konstatera 

att följande förtroendevald ordinarie revisor har 1 år kvar av sin mandatperiod: 
 

• Håkan Svedell 
 

8. Till SAMI:s ordinarie föreningsstämma år 2021 föreslår valberedningen omval av 
förtroendevald ordinarie revisor på 2 år: 
 

• Ola Edeblom 
 

9. Till SAMI:s ordinarie föreningsstämma år 2021 föreslår valberedningen omval av 
revisorssuppleant på 1 år: 
 

• Carl-Johan Stjernström, suppleant för Håkan Svedell 
 
10. Till SAMI:s ordinarie föreningsstämma år 2021 föreslår valberedningen omval av 

revisorssuppleant på 1 år: 
 

• Annelie Axelsson, suppleant för Ola Edeblom 
 
 
Arvodering 
 

11. I valberedningens uppdrag ingår också att föreslå arvodering av alla 
förtroendevalda. 
 
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden. 
 
 
 
Stockholm den 7 april 2021 
 
 
 
Gunnel Bohman, sammankallande  Bo Olsson 
 
 
 
 
Gunnel Persson   


