
 
 

Valberedningens förslag till Lidingö Hembygdsförenings årsmöte 2020. 
 

Lidingö 2020-02-12 

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter ska vara 7. 

Som ledamöter till Lidingö Hembygdsförenings styrelse föreslås följande: 

1. Robert Hallenborg som ordförande. Omval på 1 år. 

 

2. Carl-Henrik Ankarberg. Omval på 2 år. 

 

3. Teddy Widstrand. Omval på 2 år. 

 

4. Susann Thorngren. Nyval på 2 år. 

Susann har arbetat som journalist på Lidingö Tidning och skriver idag för Lidingö 

Nyheter. Hon har suttit som ledamot i Miljö och stadsbyggnadsnämnden i 8 år för 

Moderaterna och har ett stort engagemang för politik och samhällsfrågor i allmänhet. 

Hon har varit engagerad i Fotogruppen inom museet sedan något år och även varit 

redaktör för Hembygdsnytt en kortare period. Susann är balanserad, klok och vill se 

resultat i vad hon företar sig. 

 

5. John Johnsson. Nyval på 2 år.  

Även John är medlem i Fotogruppen sedan ett år tillbaka. Fotografering har varit en av 

Johns intresse sedan ungdomsåren. Han har dessutom stor erfarenhet av IT och data då 

han var IT ansvarig på sin arbetsplats i över 20 år. John är alltid fokuserad och vill 

agera effektivt i allt han gör. Han är född och uppvuxen på Lidingö med sina rötter i 

Käppala. Johns stora intresse är segelbåten som han har liggande i Breviks hamn. 

(Marianne Råberg och Kerstin Larsen har ett år kvar.)  

Som ledamöter till Lidingö Hembygdsförenings revisorer föreslås följande: 

1. Rolf Schnackenburg. Revisor nyval 2 år. 

Rolf sitter som revisorssuppleant med ett år kvar. Han har accepterat att ersätta Gunnar 

Stenström som beslutat att avgå. 

(Lars Skoglund har 1 år kvar.) 

 

2. Anna Poring. Revisorssuppleant nyval 2 år. 

Anna är en av museets värdar som vill ställa upp med ytterligare uppdrag. 

 

3. Gun Bråkenhielm. Revisorssuppleant nyval 2 år. 

Hon är revisor för Trådgillet och tidigare varit chef för Medborgarskolan. 

Inför årsmötet avgår Maud Lilja och Ibb Jessen ur Valberedningen. Marianne Lindkvist står 

till förfogande för omval om så önskas. 

 

Valberedningen 

Marianne Lindkvist 

Maud Lilja 

Ibb Jessen 


