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Sportfiskarnas valnämnds förslag 
till Sportfiskarnas kongress 7 maj 2022 

 

 

Presidium vid kongressen 2022 

Kongressordförande: Joakim Ollén  

Vice kongressordförande: Eva Thörnelöf  

Kongressekreterare: Oscar Trowald   

 

Arvode till förbundsstyrelse och kommitterade 

Valnämnden föreslår att arvoden och kostnadstäckning till ledamöterna i förbundsstyrelsen och till 

ledamöter i av förbundsstyrelsen utsedda kommittéer ska fastställas enligt följande:  

• Helt arvode om 2 200 kronor utgår vid heldagsmöte, varmed skall förstås större delen av en dag 

 inklusive restid. 

• Halvt arvode om 1 100 kronor utgår vid kortare möten.  

• Förbundsordföranden erhåller en årlig ersättning om 50 000 kronor.  

• Ordföranden i förbundsstyrelsen respektive kommittéer beslutar om arvode i enlighet med av 

förbundsstyrelsen beslutad budget. 

• Resor skall ersättas enligt billigaste resealternativ. Om egen bil används vid resa utgår 

bilersättning enligt normen för skattefrihet. 

• Ersättning utgår enbart vid beordrade eller beslutade sammankomster och resor och ska 

anmälas i förväg. 

• Valnämnden är att likställa med en kommitté och lyder under samma regelverk för ersättningar 

och arvoden som kommittéer tillsatta av förbundsstyrelsen. 

• Arvoden och reseersättningar till professionella revisorer ersättes enligt särskilt avtal.  

• Arvode till förtroendevald revisor är 5000 kronor. 

 

 

Val av förbundsstyrelse 

Förbundsordförande:  Eva Thörnelöf Nynäshamn Nyval för en period av 2 år 

 

Ledamöter:   Mikael Tuneld  Karlstad  omval för en period av 4 år  

  Tony Söderblom  Rimbo  omval för en period av 4 år  

  Per Larsson  Kalmar  omval för en period av 4 år  

  Benny Lindgren* Göteborg nyval för en period av 4 år 

  

  Michael Kanold  Årjäng  fyllnadsval för en period av 2 år 

 

 

Val av revisorer och revisorsersättare 

Ordinarie revisorer:   Allegretto Revision AB   omval för en period av 2 år 

Förtroendevald revisor Yvonne Kanebäck,  Uppsala  omval för en period av 2 år 

 

Ersättare:   Allegretto Revision AB   omval för en period av 2 år  

Förtroendevald revisor Rolf Törnberg  Göteborg  omval för en period av 2 år 

 

 

 

 

 

*Personbeskrivning, se nästa sida. 
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Val av valnämnd 

Valnämnden har under föregående mandatperiod bestått av nedanstående ledamöter varvid 

samtliga, förutom Benny Lindgren, står till kongressen förfogande för omval: 

 

Sammankallande: Stefan Nyström Bromma omval 

 Sture Eriksson Helsingborg omval 

 Cathrine Svensk Älandsbro omval 

 Leif Andersson Kungsängen omval 

 Benny Lindgren Göteborg  

 

Valnämndens förslag till ytterligare ledamöter i valnämnden för den kommande mandatperioden: 

 

 Siv Jansson Älvkarleby nyval 

 Joakim Ollén Limhamn nyval 

 

Observera att valnämnden enligt stadgarna skall bestå av tre - fem ledamöter representerande 

olika delar av landet. Om antalet ledamöter skall beslutas till fler än fem krävs ändring av 

förbundsstadgarna. 

 

 

Personbeskrivning – Benny Lindgren 

Benny Lindgren har lång erfarenhet av det organiserade sportfisket genom klubb- och 

distriktsverksamhet inom distrikt Väst där han ansvarat för bland annat informations- och 

personalfrågor. En tid var han distriktsordförande. På frilansbasis var han redaktör för Svenskt 

Fiske 2003–2021 och medverkade till att förbundet utvecklat en populär och omtyckt 

medlemstidning. Han har även skrivit jubileumsboken Sportfiskarna och livet under ytan samt en 

rad andra böcker, främst om laxfiske. Han var också redaktör för Värna Västerhavet samt Kustfiske 

och fiskevård.  

 

I det civila är Lindgren akademiskt utbildad samhällsvetare och gymnasielärare och han har arbetat 

många år som chef inom skolans värld. 

 

Benny Lindgrens samlade erfarenhet är en värdefull tillgång i Sportfiskarnas fortsatta utveckling. 


