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Till	  LTS	  medlemmar	  
	  
Valberedningens	  förslag	  till	  årsmötet	  i	  Växjö	  april	  2013.	  
Valberedningen	  har	  erhållit	  avsägelse	  från	  Gunilla	  Carlsson	  och	  Åsa	  Kratz	  som	  meddelat	  att	  
de	  inte	  önskar	  kvarstå	  som	  ledamöter	  i	  styrelsen.	  Gunilla	  Carlssons	  mandatperiod	  utgår	  
medan	  Åsa	  Kratz	  har	  ett	  år	  kvar	  på	  sin	  period	  varför	  fyllnadsval	  på	  1	  år	  fordras.	  
	  
Valberedningen	  föreslår	  årsmötet	  2013:	  
att	  omvälja	  Thomas	  Ohlsson	  till	  styrelsens	  ordförande	  fram	  till	  ordinarie	  årsmöte	  2014;	  
att	  omvälja	  Lennart	  Thörnlund,	  Norrbottensteatern	  för	  en	  period	  om	  2	  år	  fram	  till	  ordinarie	  
årsmöte	  2015,	  
att	  till	  ny	  ledamot	  av	  styrelsen	  för	  en	  period	  om	  2	  år	  välja	  Lena	  Carlbom,	  Teater	  Halland	  fram	  
till	  ordinarie	  årsmöte	  2015,	  samt	  
att	  till	  ny	  ledamot	  för	  en	  period	  om	  1	  år	  välja	  Sinikka	  Bohlin,	  Folkteatern	  i	  Gävleborg	  fram	  till	  
ordinarie	  årsmöte	  2014.	  
	  
Kort	  presentation	  av	  Lena	  Carlbom	  och	  Sinikka	  Bohlin:	  	  
Lena	  Carlbom	  är	  en	  av	  3	  ledamöter	  i	  Teater	  Halland	  där	  hon	  tidigare	  varit	  ordförande	  i	  
styrelsen.	  Hon	  är	  vidare	  ledamot	  i	  Riksteaterns	  styrelse	  samt	  fullmäktigeledamot	  i	  
Falkenbergs	  kommun.	  
Sinikka	  Bohlin	  är	  ordförande	  för	  Folkteatern	  i	  Gävleborg.	  Hon	  är	  ledamot	  i	  landstinget	  och	  
tidigare	  varit	  riksdagsledamot	  i	  många	  år.	  
	  
Noteras	  att	  Thomas	  Olssons	  och	  Jörgen	  Rundgrens	  mandat	  i	  styrelsen	  sträcker	  sig	  fram	  till	  
ordinarie	  årsmötet	  2014.	  
	  
Valberedningen	  föreslår	  vidare	  att	  till	  revisorer	  och	  revisorsersättare	  välja:	  
att	  till	  ordinarie	  revisorer	  omvälja	  Håkan	  Frank,	  Dalateatern,	  och	  Rune	  Backlund,	  Smålands	  
Musik	  och	  Teater,	  fram	  till	  ordinarie	  årsmötet	  2014,	  samt	  	  
att	  som	  revisorsersättare	  omvälja	  Kjell	  Eriksson,	  Västerbottenteatern,	  fram	  till	  ordinarie	  
årsmötet	  2014.	  
	  
Avslutningsvis	  föreslår	  valberedningen	  årsmötet	  besluta:	  
Att	  fastställa	  dagarvodet	  till	  800	  kronor	  samt	  styrkt	  förlorad	  arbetsförtjänst	  och	  därtill	  
reseersättning	  för	  genomfört	  uppdrag	  inom	  LTS.	  
	  
Valberedningen	  har	  utgjorts	  av:	  
Kjell	  Magnusson,	  Färjestaden,	  Anna-‐Britta	  Lundberg,	  Skellefteå,	  Karin	  Jeppsson,	  Bräkne-‐
Hoby	  samt	  Jarl	  Karlsson,	  Habo.	  
	  
För	  LTS	  valberedning	  
Kjell	  Magnusson	  
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