
Valberedningen informerar: 

Här är Valberedningens slutliga rekommendation av de personer som vi föreslår 
skall väljas till ny styrelse för föreningen Kallbadhusets Vänner Saltholmen, på års-
stämman den 19:e augusti 2021.  

Valberedningen har i arbetet med att välja ut lämpliga personer till den kommande 
styrelsen, i år haft fokus på att både hitta rätt kompetenser samt att bygga en sam-
mansättning av ledamöter, som vi tror kan samarbeta väl och uthålligt i styrelsen. 
Detta för att förhoppningsvis slippa en upprepning av den situation som tyvärr upp-
stod i den nu avgående styrelsen, med återkommande interna samarbetssvårigheter 
och som därefter följdes av självvalda avhopp från flera ledamöter, där dessa per-
soners individuella handlingar sammantaget hindrat och skadat styrelsens arbete 
för vår förenings bästa. En del i Valberedningens strategi har därför även, efter mo-
get övervägande, blivit att inte rekommendera någon sökande person som ingått i 
den gamla styrelsen - till att kunna ingå i den nya… 

Samtliga föreslagna ledamöter är, utöver varande kallbads-entusiaster, röstberätti-
gade medlemmar i vår förening som stöder våra stadgar samt våra trivselregler och 
värderingar. Här nedan finner ni deras namn i alfabetisk ordning med en kort pre-
sentation av dem som individer. 

Namn: Dalenbäck, Susanne – 60 år. 
Yrke:   Förvärvsarbetande 
Susanne är inkluderande samt entusiasmerande som person och har goda ledare-
genskaper, som vill värna om medlemmarna och verka för att skapa större ”vi-käns-
la” i föreningen. Hon har flerårig tidigare erfarenhet av styrelsearbete inom ett för-
äldrakooperativ och värderar ärlighet, rättvisa med demokratiska principer samt al-
las lika värde högt. På fritiden gillar Susanne att träna och att vara ute i naturen - 
sommar som vinter. Hon är även en hängiven bastubadare.  

Namn: Elings, Stefan – 42 år. 
Yrke:   Specialist-sjuksköterska 
Stefan är lösningsorienterad och kommer ofta med idéer kring hur att lösa uppgifter, 
men är även en lyhörd och ödmjuk person som gillar att samarbeta med andra i la-
get. Han har god datavana och har varit förtroendevald, både under sin studietid 
och senare, som fackligt skyddsombud på flera av sina arbetsplatser. Bastubad i 
olika former är ett specialintresse som Stefan har och gärna vill verka för i vår före-
ning. På fritiden är Stefan vid sidan av bad- och bastuintresse, även en engagerad 
idrottsupporter. 



  
Namn: Grankvist, Sofia – 41 år. 
Yrke:   Fönsterstylist, egenföretagare 
Sofia är kreativ samt målinriktad som person och som egenföretagare väl förtrogen 
med vad som krävs för att driva en förening/rörelse med ordningssinne kring eko-
nomi och förmåga att leda såväl små som större projekt i verksamheten. Hon har 
tidigare erfarenhet av styrelsearbete inom föreningslivet och brinner för tryggheten 
på badet samt vill verka för att få fler yngre/ungdomar att hitta ut till oss och trivas 
på vårt kallbadhus. På fritiden är Sofia vid sidan av friska bad även intresserad av 
jakt. 

Namn: Johansson, Lisbeth – 70 år. 
Yrke:   Pensionär 
Lisbeth är positiv samt sansad som person och är även en välorganiserad ”mul-
titasker”. Hon är stresstålig samt gillar att planera sina aktiviteter och värderade i 
sitt forna yrkesliv inom läkemedelsindustrin, det sociala och samarbete med kolle-
gorna. Mångårigt arbete i olika roller inom styrelsearbete för det fackliga och sin 
bostadsrättsförening är relevant erfarenhet samt att hon gillar att engagera sig. På 
sin lediga tid tycker Lisbeth om att njuta av bad i alla dess former. 

Namn: Krook Murnaghan, Max – 29 år. 
Yrke:   Tågvärd på SJ och studerande. 
Max är social samt kommunikativ som person och gillar att samarbeta med andra. 
Han är öppensinnad och möter i sitt yrkesliv många olika typer av människor, där 
hans uppgift är att få dem att känna sig välkomna och uppskattade. Förtroendeupp-
drag och olika engagemang inom studentkåren har också hunnits med parallellt 
med studierna, som nu till hösten tar ny fart, där utbildning till Logoped är målet. På 
fritiden är Max ofta ute på vårt bad och han är även en hängiven vinterbadare. 

Namn: Streijffert, Helena – 77 år. 
Yrke:   Pensionär 
Helena är lyhörd samt prestigelös som person och tycker att det är viktigt att re-
spektera andras åsikter. Hon har under ett långt yrkesliv innehaft flera olika arbets-
uppgifter, både i ledande positioner inom universitetsvärlden i och utanför Sverige, 
samt som sakkunnig för regerings-kansliet. Mångårig erfarenhet av olika typer av 
styrelsearbete inom stat, aktiebolag samt ideella föreningar och hennes goda för-
måga att bemöta människor är meriterande. På sin lediga tid tycker Helena om att 
sjunga i kör.  



Namn: Tillander, Björn – 63 år. 
Yrke:   Ekonomikonsult, egenföretagare 
Björn är positiv och prestigelös som person och gillar att kommunicera med 
sina medmänniskor. Han är lugn och stresstålig med gott ordningssinne samt 
har många års erfarenhet som företagsekonom och av styrelsearbete inom såväl 
mindre som publika företag samt flera föreningar, ofta med speciellt ansvar för 
ekonomi och verksamhetsutveckling. Att få alla i ett lag att dra åt ett håll och 
känna sin omgivnings välmående är viktigt för honom. På fritiden är Björn utöver 
att ta salta bad även intresserad av friluftsliv och sparande i aktier/värdepapper. 

Namn: Vuorisalo, Arja – 55 år. 
Yrke:   Elevassistent och IT-ansvarig på skola – Årskurs F till 9. 
Arja är lyhörd samt prestigelös som person och är bra på konflikthantering, där 
respekt för allas åsikter är viktigt. I sitt arbete gillar hon att utveckla verksamhe-
ten och tycker om när man bollar idéer för att komma framåt. Hon vill värna om 
den goda stämningen ute på vårt bad och motverka ryktesspridning med ärlighet 
och respekt för varandra. På fritiden tycker Arja om att fotografera och syssla 
med träning. 


