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Valberedningens förslag till Sommelierföreningens årsmöte den 3 
mars 2019 
Valberedningen har under verksamhetsåret 2018 bestått av Eric Duarte Martins, Eva-Nina 
Hammarskjöld samt Petrus Wistedt. Valberedningen har efter bästa förmåga berett valen 
men misslyckats med att inkomma med dessa 30 dagar innan årsmötet vilket förskrivs i §7.2 i 
föreningens stadgar. Vi hoppas att årsmötet har överseende med detta. 
 

Sommelierföreningens styrelse 
Sommelierföreningens styrelse har under året bestått av: 

Post Namn Invald år/mandattid 
Ordförande Béatrice Becher  2018 / 3år 
Vice Ordförande Kent Johansson 2017 / 2år 
Ordinarie ledamot Janni Berndt 2018 / 2år 
Ordinarie ledamot Caroline Mattsson 2018* 
Ordinarie ledamot Göran Engquist 2018 / 2år 
Ordinarie ledamot Maya Samuelsson 2018 / 2år 
Ordinarie ledamot Martin Fradera 2017 / 2år 
Ordinarie ledamot Patric Andersson 2017 / 2år 
Suppleant Erika Eriksson 2018 / 2år 
Suppleant Lina Wallfält 2018 / 2år** 

* Under året har Caroline Mattson tyvärr lämnat styrelsen av personliga skäl och i hennes ställe valdes Göran 
Engquist in vid ett extra årsmöte i juni. 

** Lina har valt att lämna detta uppdrag fr.o.m. årsmötet.  

Val till vice ordförande för kommande två verksamhetsår 
Janni Berndt 
Janni har de senaste åren bidragit med mycket arbete och tagit stort ansvar inom styrelsen. I 
sin roll som styrelsens sekreterare har hon kommit att jobba mycket nära ordföranden och 
det är valberedningens uppfattning att Janni har möjlighet att tillföra ännu mer till 
föreningsarbetet i denna nya position. 
 
Valberedningen föreslår årsmötet 

Att:  Välja Janni Berndt till vice ordförande i Sommelierföreningen för kommande två 
(2) verksamhetsår 
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Val till ordinarie ledamöter för kommande två verksamhetsår 
Två ledamöter, Martin Fradera och Patric Andersson, vars mandattid har gått ut har avböjt 
omval. Vi föreslår nya ordinarie ledamöter istället för dem, ordinarie val på två år. Utöver 
dessa har vi även två fyllnadsval att ta ställning till: Janni Berndt lämnar sin ordinarie post till 
uppdraget som vice ordförande. Under sommaren 2018 lämnade Carolin Mattson sin plats i 
styrelsen varpå ett fyllnadsval gjordes på ett extra årsmöte, vilket valberedningen vill 
förankra. Mandattiden för dessa två positioner ändras inte, vilket innebär att dessa uppdrag 
löper till årsmötet 2020. 
Andreas Grube 
Med sin bakgrund som journalist tillför Andreas viktig kompetens till styrelsen. Andreas är 
också utbildad sommelier och nyligen klar med WSET Diploma.  Vi är övertygade om att 
Andreas kommer att kunna förstärka föreningens kommunikation både externt och internt. 
Erika Eriksson 
Erika är restaurangchef och sommelier på SK-Mat & Människor i Göteborg. Hon blev invald 
som suppleant i styrelsen vid årsmötet 2018. Valberedningens intryck av henne är som en 
person som aldrig gör något halvhjärtat och någon som kommer att fortsätta göra ett 
enastående jobb i styrelsen.  
Marcus Maijanen 
Restaurangchef och sommelier på en av Kungsholmens dolda pärlor; Restaurang W by 
Wijnjas. Marcus är en mycket strukturerad person full av bra idéer. Tidigare erfarenhet från 
föreningsliv inom bowlingrörelsen. 
Göran Engquist 
Göran är utbildad sommelier vid Restaurangakademien och driver vinimportfirman Wine Dog 
Dryckeshandel och med en bakgrund som auktoriserad revisor tillför han viktig kompetens till 
styrelsen. 
Valberedningen föreslår årsmötet 

Att:  Välja Andreas Grube till ordinarie ledamot i Sommelierföreningens styrelse för 
kommande två (2) verksamhetsår 

Att:  Välja Erika Eriksson till ordinarie ledamot i Sommelierföreningens styrelse för 
kommande (2) verksamhetsår 

Att:  Välja Marcus Maijanen till ordinarie ledamot i Sommelierföreningens styrelse för 
kommande) verksamhetsår 

Att:  Bekräfta fyllnadsvalet av Göran Engquist till ordinarie ledamot i 
Sommelierföreningens styrelse för två (2) verksamhetsår, 2018-2020. 
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Val av styrelsesuppleanter 
Valet till båda suppleantplatser kan betraktas som fyllnadsval och blir därför med en 
mandatperiod på ett år. 
Kent Johansson 
Kent har suttit i styrelsen i fyra år vara de två senaste som vice ordförande. Då han vill trappa 
ner engagemanget något är valberedningen är tacksam för att han väljer att stanna som 
suppleant då hans erfarenhet har stort värde för styrelsen. 
Anna Rönngren 
En ytterst kompetent person med många strängar på sin lyra. Utbildad på grythyttan och en 
bakgrund som utbildare, sommelier, vinhandlare och tidigare sekreterare i styrelsen är vi 
säkra på att hon blir en stor tillgång för styrelsen. 
Valberedningen föreslår årsmötet 

Att:  Välja Kent Johanson till suppleant i Sommelierföreningens styrelse för kommande 
verksamhetsår 

Att:  Välja Anna Rönngren till suppleant i Sommelierföreningens styrelse för kommande 
verksamhetsår 

Val av revisor för nästkommande verksamhetsår 
KPMG 
Föreningen har sedan ett antal år tillbaka valt att anlita en extern revisor att granska 
föreningens verksamhet och ekonomi.  
 
Valberedningen föreslår årsmötet 

Att:  Uppdra åt styrelsen att anlita KPMG att utföra revision av föreningens verksamhet 
och ekonomi för kommande verksamhetsår 

Val av biträdande revisor för nästkommande verksamhetsår 
Peter Halldén 
Den biträdande revisorn är en så kallad lekmannarevisor vars uppdrag är att bistå revisorn i 
granskningen av föreningens verksamhet och ekonomi. Peter har lång erfarenhet av 
föreningen och ett stort engagemang för dess framtid. 
 
Valberedningen föreslår årsmötet 

Att:  Välja Peter Halldén till biträdande revisor i Sommelierföreningen för kommande 
verksamhetsår. 
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Val av Valberedning 
Eric Duarte Martins, Eva-Nina Hammarskjöld 
Valberedningen ska bestå av tre personer men vi har i skrivande stund inte lyckats hitta en 
tredje person. Vår ambition är att presentera ett förslag vid årsmötet. 
Valberedningen föreslår årsmötet 

Att:  Välja Eric Duarte Martins, Eva-Nina Hammarskjöld till valberedning i 
Sommelierföreningen för kommande verksamhetsår 

Att: Vid årsmötet välja en tredje valberedare som nomineras vid sittande möte. 
 


