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Till samtliga medlemmar i Västervalls Ekonomiska Förening 

Valberedningen har av två styrelseledamöter fått besked om att man avböjer omval vid nästa 

årsmöte. Det är styrelseledamot Niklas Petersson och styrelsesuppleant Mikael Magnusson. 

Styrelsens ordförande Lena Petersson, som valdes till ordförande på 2 år vid årsmötet i mars 2018, 

har meddelat att hon avgår i förtid. Detta p.g.a. att hon inte anser sig ha det förtroende från 

medlemmarna som krävs för att kunna sköta sitt uppdrag på ett bra sätt. Hon, och styrelsen som 

sådan, har vid ett flertal tillfällen fått ta emot kritik som inte har varit konstruktiv, utan av det 

personliga slaget, t.ex. kritik angående beslut som har fattats av årsmötet, alltså föreningens 

medlemmar, och inte av styrelsen eller enskilda styrelsemedlemmar. Det finns även andra skäl som 

har bidragit till att hon fattat detta beslut såsom att det finns medlemmar som anser att man inte 

behöver följa de regler som årsmötet och föreningen, men även Halmstad Kommun, beslutar om. 

Likaså all kritik som styrelsen fått rörande avsaknad av festkommitté, att styrelsen ska ha ansvar för 

att det ska finnas en festkommitté – medlemmars avsaknad av engagemang är tydligen styrelsens 

ansvar. 

Valberedningen har full respekt för hennes beslut men beklagar djupt att denna situation har 

uppstått, både för föreningen och för Lena Petersson personligen.  

Detta innebär att Västervalls Ekonomiska Förening nu måste ersätta tre personer i styrelsen vid nästa 

årsmöte i mars 2019. Valberedningen uppmanar nu samtliga stugägare, inte minst dem som varit 

kritiska till nuvarande styrelse, att överväga att ställa sig till förfogande för styrelseuppdrag. Nu är ett 

lämpligt tillfälle att kunna driva frågor som man tycker är viktiga och där man kanske har haft en 

annan uppfattning än nuvarande styrelse. Erbjud dig själv eller lämna förslag på personer som du tror 

skulle vilja leda vår förening och tillvarata våra intressen.  

 

Med vänlig hälsning 

Valberedningen 
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