VALBEREDNINGENS
FÖRSLAG
I tur att avgå ur förbundsstyrelsen vid förbundsstämman 2021 är:
Per Petersson, vice förbundsordförande
Timo Vuortio, förbundssekreterare
Rickard Elgán, ledamot
Karl Ask, ledamot
Bent Fridholm, ledamot
Per Petersson, Timo Vuortio och Bent Fridholm har meddelat att de står till förfogande
för omval.
Rickard Elgán har meddelat att han inte står till förfogande för omval.
Karl Ask har tidigare under året lämnat sin plats i styrelsen med anledning av att han
blev anställd i kansliet. Han står därmed inte till förfogande för omval.
Övriga i förbundsstyrelsen har ett år kvar på sina mandat.

Revisor och revisorssuppleant i tur att avgå vid förbundsstämman 2021 är:
Annika Raap
Jonas Reiner
Båda står förfogande för omval.

Nomineringar
Inför årets val av ledamöter i förbundsstyrelsen har till valberedningen inkommit två
fullständiga nomineringar.
Svenska Saabklubben har nominerat Sibylla Gustafsson.
Motorhistoriska Sällskapet i Sverige har nominerat Henrik van Rijswijk.

Valberedningens förslag
Omval av Per Petersson som vice förbundsordförande.
Omval av Timo Vuortio som förbundssekreterare.
Omval av Bent Fridholm som ledamot i förbundsstyrelsen.
Två kandidater föreslås för nyval till förbundsstyrelsen. Valberedningen vill inledningsvis
framhålla deras gemensamma företräden. Båda kandidaterna är kända för att både
kunna ta initiativ och ansvar, att driva och organisera, och att se till hela rörelsens bästa.
Båda har värdefulla egenskaper och erfarenheter som behövs för att vara en tillgång i
förbundsstyrelsens fortsatta arbete.
Nyval av Sibylla Gustafsson, Stockaryd, till ledamot i förbundsstyrelsen.
Sibylla är ledamot i Svenska Saabklubbens styrelse och även klubbmästare och
besiktningsman för MHRF-försäkringen. Hon är även medlem i Götaströms
Fordonshistoriska Klubb.
Hon har verkat för vårt kulturarv inom en rad olika föreningar och på flera områden.
Utöver det mångåriga arbetet i Saabklubben har Sibylla varit aktiv i Bilkåren i 25 år,
samt i hembygdsrörelsen, där hon tagit initiativ till fordonshistoriska evenemang. Hon
har därigenom ett brett nätverk.
Fordonsintresset är fokuserat på SAAB ("ett gäng Saabar") och Sibylla är dessutom
känd för att personifiera vårt kulturarv genom delta i evenemang med både tidstypiskt
framträdande och tidstypisk klädsel.
Sibylla är verksam som flygtekniker inom det civila linjeflyget, ett yrke som ställer höga
krav på ordning, reda och att följa ett tydligt regelverk.
Sibylla är en initiativrik och ansvarstagande person som hittar lösningar och som ser till
det gemensamma bästa när det gäller kulturarvet. Vi anser att hon kommer att tillföra
styrelsen erfarenhet av hur kulturarvet kan utvecklas samt vara en drivkraft att utveckla
rörelsen i stort.
Nyval av Henrik van Rijswijk, Stockholm, till ledamot i förbundsstyrelsen.
Henrik är sekreterare i Motorhistoriska Sällskapet i Sveriges styrelse samt är även
medlem i bland andra Mercedes-Benz Klubben. Han har under ett antal år varit drivande
i ett flertal arrangemang inom MHS, bland annat som "marknadsgeneral" för
Motorhistoriska Marknaden. Han är också besiktningsman för MHRF-försäkringen.
Fordonsintresset är inriktat på europeiska personbilar, särskilt Mercedes-Benz och tyska
Ford men även andra. Det är viktigt att fordonen bevaras och används på ett sätt som
gör att spåren av historien kan förmedlas vidare för framtiden.

Henrik är jurist och verksam som förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han har där
fått omfattande erfarenhet av påverkansarbete gentemot politiker och myndigheter, både
i Sverige och EU. Han har även varit verksam som lektor i juridik, och han har mångårig
erfarenhet av styrelsearbete inom olika slags organisationer.
Henrik är en strukturerad och energisk person som kan kavla upp ärmarna och ta sig an
svåra frågor. Vi anser att han kommer att tillföra styrelsen både sakkunskap,
engagemang och drivkraft, som kommer att gynna rörelsen, generellt och i sakfrågor.

Omval av Annika Raap som revisor.
Omval av Jonas Reiner som revisorssuppleant.

Valberedningen den 10 september 2021
Per Dahl
Carl Gunnar Lillieroth
Helena Thorslund

