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Valberedningens förslag till Sommelierföreningens årsmöte den 16 
februari 2020 
Valberedningen har under verksamhetsåret 2019 bestått av Eric Duarte Martins och Eva-Nina 
Hammarskjöld. 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 Janni Berndt 2019 / 2år 
Ordinarie ledamot Göran Engquist 2018 / 2år 
Ordinarie ledamot Maya Samuelsson 2018 / 2år 
Ordinarie ledamot Erika Eriksson 2019 / 2år 
Ordinarie ledamot Andreas Grube 2019 / 2år 
Ordinarie ledamot Marcus Maijanen 2019 / 1år (fyllnadsval) 
Suppleant Kent Johansson 2019 / 1år (fyllnadsval) 
Suppleant Anna Rönngren 2019 / 1år (fyllnadsval) 
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Val till ordinarie ledamöter för kommande två verksamhetsår 
Som framgår av tabellen ovan är det tre ordinarie ledamöter och båda suppleanter vars 
uppdrag löper ut till årsmötet. Då valberedningen upplevt att styrelsearbetet fungerat väl 
under året har vi i möjligaste mån strävat efter att kunna åternominera de sittande till 
ytterligare en mandatperiod i styrelsen. 
Göran Engquist 
Göran driver vinimportfirman Wine Dog och med en bakgrund som revisor har hen de 
senaste åren varit en stor tillgång för styrelsen och föreningen i rollen som kassör. 
Marcus Maijanen 
Restaurangchef och sommelier på en av Kungsholmens dolda pärlor; Restaurang W by 
Wijnjas. Marcus är en mycket strukturerad och handlingskraftig person full av bra idéer.  
Anne-Charlotte Birnik 
Har en bakgrund som entreprenör i hudvårdsbranschen som på senare år sadlat om till 
sommelier. Hon har varit en stor tillgång i arrangemangen kring Sommelier-SM och NM. 
Valberedningen är övertygade om att hon kommer att bidra med stort kunnande och 
engagemang som ledamot i styrelsen. 
Valberedningen föreslår årsmötet 

Att:  Välja Göran Engquist, Marcus Maijanen och Anne-Charlotte Birnik till ordinarie 
ledamotöter i Sommelierföreningens styrelse för kommande två (2) verksamhetsår 

Val av styrelsesuppleanter 
Både Kent och Anna väljer att lämnasina uppdrag som styrelsesuppleanter, vilka de mycket 
förtjänstfullt utövat. Valberedningen har nöjet att nominera två mycket kompetenta ersättare 
Maya Samuelsson 
Maya behöver för de flesta ingen närmare presentation. Hon har valt att ta en mindre 
omfattande roll i styrelsen för att ha mer tid att ägna åt engagemanget i SweSomm. 
Mattias Dahl 
Restaurangakdemiens eminente dryckesansvarige Mattias är en trygg och klok person som 
valberedningen är övertygad om kommer att tillföra mycket till styrelsen. 
Valberedningen föreslår årsmötet 

Att:  Välja Maya Samuelsson och Mattias Dahl till suppleanter i Sommelierföreningens 
styrelse för kommande två (2) verksamhetsår 
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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. 

Val av Valberedning 
Eric Duarte Martins, Eva-Nina Hammarskjöld och Kent Johansson 
Valberedningen ställer sig själva till förfogande för ytterligare ett år med det välkomna 
nytillskottet Kent Johansson. 
Valberedningen föreslår årsmötet 

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

 


