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Valberedningen 2021  
Inför årsmötet i AX – Kulturorganisationer i samverkan  
 

Om valberedningen och processen 
 
Valberedningens sammansättning 
Valberedningen har bestått av Niklas Carlsson (Kontaktnätet) som sammankallande tillsammans med  
Patrik Andersson Tidman (SSR) och Milda Gontaité (RUM). 
 
Redogörelse för valberedningens arbete 
Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid flera tillfällen med de 
olika styrelsemedlemmarna. Valberedningen har också närvarat vid ett styrelsemöte med Ax samt 
vid Ax medlemsmöten. Mot bakgrund av den pågående pandemin är vår uppfattning att Ax styrelse 
fungerat väl och varit kraftfulla i flera hänseenden, bland annat påverkansarbete. 
 
Valberedningen har i arbetet utgått från den arbetsordning som AX har vad gäller 
valberedningsarbete, haft löpande möten under verksamhetsåret samt arbetat med ett normkritiskt 
perspektiv.Valberedningen har arbetat med en öppen och transparent nominerings- och valprocess 
via plattformen Nominera.se, där nominerade kandidater presenteras, samt att vi erbjudit sig att ta 
emot nomineringar via e-post och även inför årsmötet publicera förslagen på nominera.se/axkultur. 
 
Valberedningen har fört dialog med samtliga sittande styrelseledamöter och därtill nominerade 
kandidater som kommit valberedningen tillkänna.  
 
Under nomineringsprocessen har vi fått hjälp av AX verksamhetsutvecklare och ordförande för att 
sprida information till medlemsorganisationerna genom AX kanaler. Valberedningen har även verkat 
uppsökande gentemot förbund som inte har någon representant eller någon nominerad kandidat i 
styrelsen. 
 
Se även: https://nominera.se/axkultur/ 
 
Om förslaget 
Valberedningen har enats om ett förslag till förtroendeval inför kommande årsmöte. I  
sammanhanget gör valberedningen följande medskick/kommentarer: 
 

• Vi upplever att pandemins konsekvenser har slagit hårt mot många av medlemsförbunden. 
Få nomineringar har inkommit och det har varit utmanande att motivera förbunden att 
nominera kandidater.  

• I denna tid av kris tror vi att det är viktigt för Ax att det finns kontinuitet och stabilitet i 
organisationen. Vi har förstått att nuvarande styrelse är inarbetad och villig att fortsätta sin 
strävan att ta Ax genom pandemin. Vi har noga vägt olika perspektiv och inkomna 
synpunkter mot varandra och finner att det centrala just nu för Ax är att inte tappa 
momentum utan att organisationen kan arbeta vidare och komma ut på andra sidan 
coronakrisen. Mot den bakgrunden föreslår vi att Ax ger ett fortsatt förtroende till sittande 
styrelse att fortsätta arbetet ännu en period.  

 
Vi har i bedömningen  tagit hänsyn till faktorer som jämställdhet, ålder, spridning av 
organisationstillhörighet, m.m. Vi har också sett till representation av företrädare för olika 
kulturformer och olika kompetenser hos de enskilda ledamöterna samt att gruppen som helhet har 



en bredd såväl inom den ideella sektorn som en bredd av kulturpolitiska perspektiv i förhållande till 
Ax samlade medlemsbas. 
 
Valberedningen  skulle gärna se sju förtroendevalda i styrelsen i stället för vårt nuvarande förslag om 
sex personer. Detta kräver dock att vi får in nomineringar till en sjunde post (ledamot). Det går 
bra att kontakta valberedningen direkt om detta fram till årsmötet och vi kommer om vi får 
in förslag att förhoppningsvis kunna komplettera vid årsmötet med förslag på ytterligare en 
kandidat. Vi vill även påminna om möjligheten att nominera personer under själva årsmötet. 

 
Styrelse och nomineringar 2021 
 
Nedan följer valberedningens förslag till styrelsens sammansättning för kommande period. 
 
Ordförande: Anna Rydborg, Riksförbundet för unga musikanter (RUM).  
Förslag: omval (2 år)  
Nominerad av valberedningen, RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, SUB – Riksförbundet För 
Subkultur och Kontaktnätet. 
 
Ledamot: Alexandra Hjortswang, Sverok, vald till 2022. 
 
Ledamot: Anna-Karin Waldermarson, Amatörteaterns riksförbund (ATR), vald till 2022. 
 
Ledamot: Hadrian Prett, Sveriges spelmäns riksförbund  
Förslag: omval (2 år) 
Nominerad av valberedningen och SSR. 
 
Ledamot: Lars Farago, Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD)  
Förslag: omval (2 år) 
Nominerad av valberedningen. 
 
Ledamot: Pontus Lindhé Ohlsson, SUB - Riksförbundet För Subkultur,vald till 2022. 
 
Ledamot: Ina Molin, FolkYou  
Förslag: nyval (2 år) 
Nominerad av valberedningen och FolkYou. 
 
Revisorer 
Verksamhetsrevisor: Lars Nordgren (ATF*) 
Förslag: omval (1 år) 
 
Suppleant/ersättare: Thomas Dahlberg (ATR), omval  
Förslag: omval (1 år) 

 

Valberedningen 

Valberedningen ställer sedvanligt sina platser till förfogande inför årsmötet. Om respektive person i 

nuvarande valberedning ställer upp för omval meddelas Ax från var och en.  

 

Kontakt  

Sammankallande valberedningen (Niklas Carlsson): valberedning@axkultur.se 
* Sveriges arbetarteaterförbund 


