
Underlag från valberedningen till FMK Tre vapen årsmöte 2023 
 
I föreningens stadgar framgår bl.a. att styrelsen ska bestå av minst ordförande, kassör och 
sekreterare och som mest av ytterligare tre ledamöter. Vidare framgår att årsmötet väljer 
ordförande och ledamöterna växelvis för två år. 
 
I årsmötesprotokollet från 2022-03-24 framgår bl.a. att: 
– ordförande Anders Widaeus är vald för perioden 2021-2022, 
– ledamot Jesper Lindquist är vald för perioden 2021-2022, 
– ledamot Ernst Konecnik omvaldes för perioden 2022-2023, 
– ledamot Pierre Königsson omvaldes för perioden 2022-2023, 
– ledamot Henrik Löfgren är vald för perioden 2021-2022 samt 
– ledamot Tomas Nylander omvaldes för perioden 2022-2023. 
 
Således har Ernst Konecnik, Pierre Königsson och Tomas Nylander ett år kvar på sina förordnanden 
och behandlas inte på detta årsmöte. 
 
Till punkt 15a på årsmötet: 
Ordförande Anders Widaeus förordnande löper ut i och med detta årsmöte. Valberedningen har 
tillfrågat Anders om han är villig att ställa upp för en ny tvåårsperiod (2023-2024). Han har ställt sig 
positiv till detta och valberedningen föreslår därför att Anders väljs som ordförande för perioden 
2023-2024.  
 
Till punkt 15b på årsmötet: 
På motsvarande sätt har Jesper Lindquist och Henrik Löfgren tillfrågats om de är villiga att ställa upp 
som ledamöter för den kommande tvåårsperioden 2023-2024. Båda har ställt sig positiva till detta 
och valberedningen föreslår därför att Jesper och Henrik väljs som ledamöter för perioden 2023-
2024.  
 
Efter punkt 15b men innan punkt 15c: 
Det ankommer på styrelsen att konstituera sig och att snarast därefter meddela medlemmarna vem 
som fått vilken roll. 
 
Till punkt 15c på årsmötet: 
Revisor Elisabeth From och revisorssuppleant Bertil Winsnes har tillfrågats om de är villiga att ställa 
upp i nämnda roller under det kommande verksamhetsåret. Båda har ställt sig positiva till detta och 
valberedningen föreslår därför att Elisabeth väljs till revisor och Bertil till revisorssuppleant för det 
kommande verksamhetsåret.  
 
 
 
 
Valberedningen, dvs Anders Widuss (sammankallande) och Roger Mångs 
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