
Till Sveriges naturistförbunds riksmöte 2018  
 
Valberedningens förslag.  
 
Presidium:  
Förslag till Ordförande för mötet:  

Eirik Isene, NF Bergslagens solsport.  

Förslag till Sekreterare för mötet:  

Ing-Marie Kåberg, NF Bergslagens solsport  

 
Förbundsstyrelse.  
Förslag som Ordförande för Sveriges Naturistförbund: 

Malin Arlinder Ekberg, NF EOS 

Förslag som ledamöter (mandatperiod 2 år):  

Göran Fredriksson, NF Knähaken  

Ulrich Oswald, NF Svanrevet 

 

Förslag som suppleanter (mandatperiod 1 år)  

Sylvia Larsson, NF Skaraborg 

Peter Benjaminsson NF Västkusten  

 
Revision  
Förslag som revisorer (mandatperiod 1 år):  

Rolf Björklund, Västkusten  

Ingrid Karlsson, Västkusten  

Förslag som revisorssuppleanter (mandatperiod 1 år):  

Karin Jonnergård, Svanrevet  

Håkan Karlsson, Nord  

 

Valberedning. 
Förslag som ledamöter i valberedningen (mandatperiod 1 år) 

Lena Schöllin NF EOS, sammankallande 

Christer Nilsson, NF Gränsbygden 

Bertil Påhlsson, NF Svanrevet 
 

Valberedningens uppfattning  
 Så långt vi har kunnat följa arbetet i styrelsen anser vi att de har gjort ett gott jobb och att samtliga 

ledamöter engagerat sig för verksamhetens bästa. Vi föreslår, omval av de ledamöter, suppleanter,  

revisorer och revisorsuppleanter som tackat ja till en ny mandatperiod.  

 Lite justering blir det dock.  

Malin Arlinder Ekberg föreslås som förbundsordförande och Ulrich Osvald som ledamot.  

Peter Benjaminsson, NF Västkusten föreslås som suppleant i FS.  

 

 Peter är vice ordf. i NF Västkusten sedan länge och bidrar i hög utsträckning till verksamheten i föreningen 

såväl administrativt som med rent praktiskt arbete. Valberedningens tanke är att han skulle kunna ta över 

Malins huvudsakliga arbete i FS som föringskontakt.  

 
Arbetsgång  
Valberedningens begäran om förslag på kandidater till uppdrag inom SNF, INF samt RM-presidium 

hörsammades dåligt. Generellt får man en känsla av att förbundsverksamheten inte är en prioriterad 

angelägenhet i föreningarna. 

Utöver de kandidater som presenterats ovan har det lämnats ett förslag att valberedning skulle kontakta Olle 

Strand, NF Nakenkultur, med fråga om en ledamotspost i styrelsen. Valberedningens uppfattning är dock att 

det inte skulle gynna samarbetsklimatet i förbundsstyrelsen och har följaktligen inte kontaktat Olle Strand.  

 

 

den 3 juni 2018 

 

Inge Gullander,  Lena Schöllin  Eirik Isene  Bertil Påhlsson 


