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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG REGION MÄLARDALEN 

Dagordning punkt 17 

Antal ledamöter utöver ordföranden 

Förslag 8 ledamöter 

Två ledamöter har ett år kvar. Leif Malmlöf, Angelica Nylöf 

Två ledamöter har två år kvar. Jill Westermark, Maria Rolf,  

Dagordning punkt 18 

Val av ordinarie ledamöter och eventuella fyllnadsval, förslag: 

Charlotta Medin, omval tre år 

Charlotta Medin är väl förankrad i Friluftsfrämjandet och har en framgångsrik mandatperiod i 

regionstyrelsen i ryggsäcken. Hennes stora intressen är kajak och långfärdsskridsko. Charlotta är 

ledare i Knopp, Knytte, Mulle, Lagge, Familjemulle och Äventyrliga familjen. Hon har erfarenhet av 

att leda vandringar och kajakpaddlingar, och gick under 2015 ledarutbildning steg 1 för fjälledare. 

Charlotta har lång erfarenhet från styrelsen i Bålsta lokalavdelning och därmed en grundlig 

förståelse för lokalavdelningens utmaningar och möjligheter. Charlotta är född 1970. 

Ing-Marie Lidell Edman, nyval tre år 

Kajakledare från Mälaröarnas lokalavdelning med omfattande kunskap och kompetens inom 

ledarskap och ekonomi. Hon vandrar, åker skidor och paddlar. Har jobbat länge som redovisnings-

/ekonomichef och är van vid långsiktigt planering. Ing-Marie beskriver sig som en person som 

sätter ribban högt och som lägger ner mycket tid på det som engagerar henne. Ing-Marie är född 

1955.  
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Dennis Svärd, nyval tre år 

Journalist som skolat om sig till PR-konsult med inriktning på friluftsliv. Grundare av företaget 

Mandel Explore som vill utforska, utmana och utveckla friluftslivet i Sverige. Dennis gillar 

friluftslivet i allmänhet och bergsbestigning och skidalpinism i synnerhet. Dennis gillar att tänka 

strategiskt och vill satsa på att bredda mångfalden. Under 2016 utbildar han sig till 

Skogsmulleledare för Bålsta lokalavdelning. Dennis är född 1975. 

 

Agneta Magnusson, fyllnadsval ett år 

Fjälledare, grenledare och HR-chef. Kommer från Mälaröarnas lokalavdelning och vill bidra med 

kunskapen om att attrahera, rekrytera och utveckla kompetens. Och, förstås, ett stort engagemang 

och en lust att utveckla en fantastisk organisation. Agneta är född 1965. 

Dagordning punkt 20 val av revisorer 

Förslag 

Auktoriserad revisor 

Omval av Malin Lanneborn, RSM AB, 1 år 

Ideella revisorer 

Urban Jansson, omval, 1 år med personlig suppleant Katrine Elbra 

Bengt Söderbäck, omval 1 år med personlig suppleant Eva Nordenskiöld 


