
Valberedningens förslag till styrelse för Kiruna Klätterklubb 2018 

 

Årsmötet är onsdag 10 januari klockan 19 i mötesrummet i tarfalahallen. Välkomna!  

Valberedningen har färdigställt ett förslag till ny styrelse för 2018. På årsmötet är det tänkt 

att vi ska rösta om vi kan godta valberedningens förslag eller inte. Godtas inte förslaget 

kommer det istället bli röstning direkt på person.  

 

Ordförande 

 

Joanna Redman 

Valberedningens motivering: Joanna är inflyttad till Kiruna från Stockholm för ungefär fyra år sedan. 

I Kiruna arbetar hon som konstruktör på ett konsultföretag. Hon har klättrat i ungefär två år och har 

under sin tid i klubben blivit ett välbekant ansikte både vid inomhusväggen och på klipporna 

utomhus. Joanna har engagerat sig i olika delar av klubbens verksamhet och är aldrig sen med att 

hjälpa till när det behövs. Joanna hoppas själv att hon ska kunna bli medlemmarnas röst, och det tror 

även vi att hon kan bli! Valberedningen tror även att Joanna kommer bli ett utmärkt ansikte utåt för 

Kiruna Klätterklubb. 

Kassör 

 

Yvonne Bjuhr 

Valberedningens motivering: Yvonne har varit klubbens kassör i ett par år och har haft stenkoll på 

ekonomin under klubbens stora uppgång de senaste två åren. Vi är väldigt glada att hon kan tänka sig 

att göra detta ett år till! 

 

Ledamöter 

 

Christer Bjuhr 

Valberedningens motivering: Christer har suttit med i styrelsen i ett par år och är en av klubbens 

erfarna klätterrävar. Han är alltid med där det händer och har varit en stor del i klubbens expansion 

de senaste åren. Valberedningen är väldigt glada att Christer vill sitta med ytterligare ett år i 

styrelsen och på så sätt kunna föra vidare sin kunskap om klubben och dess styrelsearbete. 

Linn Wennberg 

Valberedningens motivering: Linn har varit aktiv i klubben i flera år och har bland annat engagerat 

sig i barn- och ungdomsverksamheten. Linn är en person som med sin positiva energi får andra att 

känna sig välkomna. Linn själv vill gärna utveckla vår befintliga verksamhet och även de aktiviteter 

som skapar klubbgemenskap - så vi både attraherar nya medlemmar och behåller de som vi redan 

har. Valberedningen tror att Linn kan bidra med många bra idéer genom sin entusiasm för 

klättringen! 

 

 



Daniel Perttu 

Valberedningens motivering: Daniel bor i Björkliden där han arbetar för Lapland resorts. Daniel 

brinner för friluftsliv med fokus på framförallt löpning och skidåkning. Klättring är också ett intresse 

även om det hittills inte blivit lika mycket av den biten. Daniel vill engagera sig mer i klättringen och 

har även ett intresse för skidalpinism. Valberedningen tycker bland annat att Daniels intresse för 

klättring och skidåkning i kombination är något som passar vår klubb utmärkt – speciellt med tanke 

på vilka möjligheter det finns i vårt närområde!  

Helena Skoglund 

Valberedningens motivering: Helena är en rutinerad klättrare i vår klubb. Hon klättrar inomhus, 

utomhus, is, alpint och reser gärna iväg till olika delar av världen för att utöva sitt intresse. 

Valberedningen tror att Helenas kunskaper inom klättringen och framförallt hennes intresse för att 

vidareutveckla utomhusklättringen kan vara en stor resurs till vår klubb! 

 

Jesper Kronlund 

Valberedningens motivering: Jesper är inflyttad till Kiruna och arbetar till vardags med IT.  Jesper 

syns ofta vid väggen och är aktiv på flera sätt inom vår klubb. Han är engagerad i vår kursverksamhet 

och är bland annat ansvarig för vårt taggsystem samt för hemsidan. Valberedningen tror att Jespers 

engagemang och att hans idéer och kunskaper kring ovanstående områden kan bidra till klubben och 

till styrelsen! 

Lena Unneberg 

Valberedningens motivering: Lena är ny inom klättringens värld men har barn som varit aktiva i 

klubben under två års tid. Hon har tidigare erfarenheter av styrelsearbete och valberedningen tror 

att dessa kommer komma väl till pass i vår växande klubb. Valberedningen är väldigt glada över att få 

med en klätterförälder i vårt styrelseförslag då barnen är klubbens framtid! 

 

 

Övriga inkomna nomineringar till och med 2018-01-05: 

Fredrik Rosenberg 

Nadia Sandström 

John Nilsson 

Jakob Wargelius 

Andreas Lahti 

Lin Eriksson 

Maja Raattama 

Jonas Tjernlund 

Valberedningen har varit i kontakt med alla nominerade. Några har kunnat tänka sig att vara med i 

styrelsen och andra har tackat nej. Vi tackar så mycket för alla inkomna nomineringar och för 

intresset att vara med och utveckla Kiruna klätterklubb! 

/Valberedningen, Anneli och Helena. 

 2018-01-05 

 


