
Bästa BP Medlemmar 
 
Valberedningen lämnar härmed sina bedömningar och förslag till Årsmötet 2022 
 
Vi har varit öppna för synpunkter och förslag från medlemmarna runt om. 
Vi kan först och främst konstatera att 2021 varit sammantaget ett mycket  
framgångsrikt år både sportsligt och ekonomiskt. Detaljerna framgår av styrelsens 
och sportkontorets verksamhetsberättelse. Detta trots att BP i likhet med alla andra 
idrottsorganisationer haft stora bekymmer till följd av även ett andra år av Covid-19 
och alla de påföljande restriktionerna. 
 
Ledningen för föreningen tycker vi i Valberedningen har agerat i enlighet med 
strategier och planer som kan leda till ytterligare förstärkning av föreningens 
kvaliteter och positioner och vi tolkar det som att styrelsens inre arbete och 
samverkan med sportkontoret har fungerat väl. En del ytterligare omorganisationer 
kommer det säkert att bli nödvändiga, eftersom det mot slutet av året blivit klart med 
ett byte på klubbdirektör! 
 
Vårt uppdrag är egentligen avgränsat till att föreslå Årsmötet ledamöter till Styrelsen 
och förslag till revisorer. 
 
Resonemanget har utgått bland annat från tidigare diskussioner om att: 
A- söka viss föryngring,  
B- öka jämställdheten mellan kvinnor och män 
C- söka representation för den stora andel av invandrare/nysvenskar bland både 
aktiva och ledare/föräldrar. 
 
Alla dessa ambitioner under huvudkriteriet att komplettera med kompetens där det 
behövs! 
Våra överväganden har varit att med beaktande av stadgarna nu i ett första steg 
satsa på en ny kraft efter avgående Lars-Olov Fredriksson, 73 år (efter fantastiska 18 
år i styrelsearbetet) genom Petri Miettinen, 50 år, försäljningschef hos Christer Nöjd 
AB som är marknadsledare i förpackningsindustrin i Sverige, han har ett 
fotbollsförflutet bland annat som assisterande tränare i BP juniorer.  
Petri har en stor kunskap om försäljning och marknadsföring vilket är en värdefull 
kompetens till styrelsen och föreningen. 
 
Efter förra årets större förändringar av styrelsen, tycker vi nu att det är i övrigt 
väsentligt med viss kontinuitet! 
Vad gäller punkterna b) och c) behöver vi mer tid och önskar återkomma om ett år. 
 
Förslagen: 
 
Ordförande: omval av Manfred Aronsson på 1 år 
 
Tidigare valda: Anna Iwarsson, Sara Kroon, Tor Dunér och Ola Danhard 
 
Omval : Annette Fagergren,  Mats Örbrink och Kjell Jonevret på 2år 
 
Nyval:  Petri Miettinen på 2 år 
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Robert G Hernadi          Helena de Brito         Henrik Strömblad 
 
Ber att få återkomma snarast med Revisor-förslagen 
 
 


