
Valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i 

Dackegymnasternas styrelse verksamhetsåret 2022-2023 

 
 

Förslag:  
Ordförande: Björn Bodin, omval 

Björn Bodin valdes till styrelseledamot vid årsmötet 2021 och har innehaft posten som ordförande 

under verksamhetsåret 2021-2022. Björn har initierat en översyn av föreningens organisation och 

ekonomi, ett arbete som fortsätter under det kommande verksamhetsåret. Till vardags är Björn 

domare i Mark- och miljödomstolen. 

 

Ledamot Maria-José Benitez, kassör omval till 2024 

Maria-José Benitez har innehaft rollen som föreningens kassör och drivit frågor inom föreningens 

ekonomihantering och redovisning, bland annat implementeringen av Visma Cloud. Till vardags 

arbetar Maria-José som ekonom. 

 

Ledamot: Åsa Lisecke, omval till 2024. 

Åsa Lisecke har varit verksam i styrelsen i 4 år varav det senaste året som vice ordförande. Hon har 

varit involverad i utvecklingen av föreningens organisationsstruktur och kansliets verksamhet. Till 

vardags arbetar Åsa som ansvarig för Experis IT-konsultverksamhet. 

 

Ledamot: Mikaela Schander, nyval till 2024 

Mikaela har ett förflutet som gymnast i föreningen och är idag ledare för en av barngrupperna. Hon 
beskriver sig själv som engagerad, ordningsam och lyhörd med ett stort Dackehjärta. Till vardags 
arbetar Mikaela med inredning och matlagning. 
 

Suppleant: Jenny Åhman, omval till 2024 

Jenny Åhman har varit engagerad i styrelsen som suppleant sedan 2020 och var en viktig resurs för 

föreningen under covid-pandemin. Hon har bland annat engagerat sig i och drivit föreningens 

trygghetsarbete. Till vardags arbetar Jenny som mikrobiolog inom Region Kronoberg. 

 

Suppelant: Andreas Nilsson, nyval till 2024  

Andreas är ledare för pojkar B och arbetar till vardags som chef inom Region Kronoberg. Han har en 

bred bakgrund från olika ledarskapsuppdrag och har också arbetat med förebyggande insatser för 

barn och ungdomar. Andreas beskriver sig som en engagerad och driven person och ser fram emot 

att bidra med energi in i Dackegymnasterna. 

 

Suppleant: vakant, nyval till 2024 

 

 

Revisorer 2022-2023 

Elisabeth Strömberg 

Torbjörn Carlsnäs 

 

 

 



 

 

Nuvarande styrelse, ledamöter valda tom 2023 

 
Ordförande: Björn Bodin, vald till ledamot på 2 år vid årsmötet 2021 

Sekreterare: Johan Wänersjö, vald till ledamot på 2 år vid årsmötet 2021 

Ledamot: Katarina Rupar-Gadd, vald till ledamot på 2 år vid årsmötet 2021 

Ledamot: Magnus Einvall, vald till ledamot på 2 år vid årsmötet 2021 

 

Suppleant: Ana Veljanoviski, vald till suppleant på 2 år vid årsmötet 2021 

Suppleant: Johan Bring, vald till suppleant på 2 år vid årsmötet 2021. 

 

 


