Valberedningens förslag till årsstämman 2020

Styrelsen
Motivering
Styrelsen består av en ordförande och två vice ordförande samt sex övriga ledamöter. Dess
uppgift är bland annat att ansvara för övergripande strategifrågor, stötta VD och kansliet i
dess arbete samt följa upp att verksamheten drivs enligt medlemmarnas vilja och
förväntningar.
Valberedningen har tagit del av den interna utvärdering av styrelsearbetet som genomförts. Vi
har haft muntliga samtal med samtliga styrelseledamöter samt föreningens
verksamhetsrevisor för att utvärdera styrelsens funktionssätt och sammansättning. Särskilt
fokus har varit på ledarskap samt samspelet mellan styrelse och VD. Under året har
valberedningen haft en löpande dialog med framför allt föreningens VD och
styrelseordförande.
Valberedningen har funnit att nuvarande styrelse fungerar utmärkt, och är ett viktigt stöd till
föreningens VD. En enig valberedning föreslår därför omval.
Till grund för vårt förslag ligger både individuella bedömningar och en allmän bedömning.
Nedan nämns samtliga styrelseledamöter, varav en del kvarstår till och med 2021 och 2022.

Presidiet
Ordförande
Pia Kinhult , strategisk rådgivare, Ängelholm

omval

Vice ordförande
Tommy Adamsson, vd, Djursholm
Carola Netterlid, regionchef, Lomma

vald t.o.m. 2022
vald t.o.m. 2021

Övriga ledamöter
Ingela Stenson, omvärldsanalytiker, Stockholm
Gustav Blix, civilekonom, Stockholm
Jesper Jönsson, företagare, Enköping
Erika Hedblom, projektledare, Malmö
Markus Uvell, företagare, Stockholm
Helena Olsson, nationalekonom, Stockholm

vald t.o.m. 2021
vald t.o.m. 2021
vald t.o.m. 2022
vald t.o.m. 2022
omval
omval
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Revisorer
Väljs för ett år.
Ordinarie
Linn Haslund Lindgren, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Torsten Svenonius, analyschef, Solna
Suppleanter
Thomas Lönnström, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Sverre Royen Linton, Uppsala

Arvoden
Valberedningen föreslår oförändrat arvode till styrelsen: ett årligt arvode om 100 000 kr till
föreningens ordförande, 50 000 kr vardera till föreningens två vice ordföranden och 30 000 kr
vardera till övriga styrelseledamöter.
Auktoriserad revisor ersätts enligt godkänd räkning.

Stockholm den 14 april 2020
Valberedningen i Skattebetalarnas Förening

Martin Borgs

Håkan Tribell

Caroline af Ugglas
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