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Datum  
2018-02-20  

 
Valberedningen   
 
Plats och tid Folkets hus, Hällefors, kl. 12.30–12.40 

Beslutande Ledamöter 
Allan Myrtenkvist (S), ordförande 
Göran Strömqvist (M), vice ordförande 
Siv Sander (S) 
Anna Florin Schmidt (M) 
Johan Stolen (V) ersätter Maria Gustafsson 
(V) 
Tina Pirttijärvi (SD) ersätter Fredrik 
Dahlberg (SD) 
 

 

 Ersättare 
- 

 

Övriga närvarande Malin Bergkvist, nämnd- och 
utredningssekreterare 

 

Justerare Johan Stolpen  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret fredag 23/2 2018 kl.12.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 12-13 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Allan Myrtenkvist  
   
 Justerare 
 Johan Stolpen   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valberedning 
 
Sammanträdesdatum 2018-02-20 
    
Datum då anslaget sätts upp 2018-02-23 Datum då anslaget tas ned 2018-03-16 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 12 
Fastställande av dagordningen 

Inga nya valärenden har inkommit sedan förra mötet, men föregående 
protokoll gås igenom för kompletteringar samt förslag på förändringar. Med 
det fastställs dagordningen. 
 
§ 13 
Genomgång av föregående protokoll 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) går igenom föregående protokoll. 
 
Under genomgången nominerar Göran Strömqvist (M) Daniel Hagsten (M) 
som ny ersättare för ombud vid stämma i Kommuninvest ekonomisk förening 
efter Ewa Stålberg (M) vilket bifalls. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att föreslag på ny ersättare i region 
Örebro läns specifika samverkansråd – infrastruktur och trafik, efter Ewa 
Stålberg (M) istället lämnas vakant vid detta tillfälle vilket bifalls. 
 
Göran Strömqvist (M) ställer fråga om det är möjligt att på nytt välja  in Ewa 
Stålberg (M) i styrelsen för föreningen Hällefors folkhögskola fram till 
årsmötet. Då hon har flyttat från kommunen råder det oklarheter kring om det 
är möjligt och posten lämnas därför vakant idag.  Nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist undersöker frågan med kanslichef 
Mathias Brandt inför nästa valberedning. 
 
Valberedningens förslag 
 
Ovanstående komplettering och korrigering föreslås kommunfullmäktige när 
ordförande Allan Myrtenkvist (S) föredrar valberedningens förslag. 
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