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12. FYLLNADSVAL AV LEDAMOT I FÖRBUNDS-
STYRELSEN FÖR TVÅ ÅR

HANDLINGAR

1. Valberedningens förslag till fyllnadsval (sid 69)

HUVUDYRKANDEN

Valberedningen föreslår att

Extra förbundsstämman beslutar

att Ulf Tollhage väljs till ledamot i förbundsstyrelsen för två år.
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12.1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL FYLLNADSVAL

Valberedningen har sedan tidigt i somras arbetat med att ta fram en kandidat till höstens 
fyllnadsval. Vi har fått in flera intressanta kandidater som vi tror att vi kan få anledning att åter-
komma till inför den ordinarie förbundsstämman 2023.

Den situation som förbundet befinner sig i med krav från Folkbildningsrådet som behöver han-
teras kombinerat med en ansträngd ekonomi ställer hårda krav på förbundsstyrelsen, även på 
den person som på extrastämman väljs in i styrelsen. Det är viktigt att också styrelsens nytill-
trädde ledamot tidigt kan bidra i arbetet, det finns ingen tid för en längre upplärningsperiod.

Valberedningen har därför sökt efter en person väl förtrogen med Studiefrämjandet eller an-
nan större organisation med vana att sätta sig in i komplicerade situationer som kan bidra till 
förbundsstyrelsens beslutsförhet.

En enig valberedning föreslår Ulf Tollhage. Ulfs bakgrund inom juridiken kompletterar för-
bundsstyrelsen kompetensmässigt. Med mångårig erfarenhet från både Studiefrämjandet och 
andra delar av föreningslivet är han väl insatt i hur ideella föreningar fungerar. Genom sitt yrke 
har han god erfarenhet att kliva in i organisationer och reda upp problem.

Vi är övertygade om att Ulfs kompetenser kan vara en tillgång tillsammans med övrig styrelse 
och avdelningar i det pågående arbetet med att hantera de frågor som krävs för att Studie-
främjandet ska bli godkända för fortsatt folkbildningsarbete i Sverige.

Ulf Tollhage
Föreslagen som ledamot i förbundsstyrelsen för två år
Född 1960, bor i Mölndal 

Efter juridikstudier i Lund arbetade jag som tingsnotarie vid Helsing-
borgs tingsrätt, därefter hovrättsfiskal vid Hovrätten för Västra Sverige. 
Efter att ha lämnat domarbanan blev jag advokat 1994. Jag är delägare i 
Advokatfirman NORDIA, en nordisk advokatbyrå. Idag arbetar jag främst 
med affärsjuridik och fastighetsrelaterade ärenden.

Jag började under 1990-talet i styrelsen i Svenska Jägareförbundets Göteborgskrets som sena-
re kom att sammanslås med Hisingskretsen. Under 2000-talet blev det under en tid av knap-
pa 10 år styrelseuppdrag i Studiefrämjandet Göteborg. När jag lämnade styrelsen i början av 
2010-talet kvarstod jag dock som lekmannarevisor för Studiefrämjandet Göteborg vilket jag in-
till idag fortfarande är. Därigenom har jag kunnat följa verksamheten och den expansion som 
skett lokalt över åren.

Även om det finns en bakgrund i Studiefrämjandet så är det i första hand juridik som jag kan 
tillföra styrelsearbetet i Studiefrämjandet. Jag arbetar dagligen med frågor om olika avtal, fast-
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igheter och lokaler samt tvistelösningar. Arbetet har också medfört en god förhandlingsvana. I 
mitt arbete är det givetvis en naturlig del att hantera och tolka dokument och skrifter. Jag har 
även styrelseuppdrag för bolag.

Det är bra med en styrelse som innehåller många olika kompetenser, i mitt fall juridik, men det 
är också en fördel att jag har en erfarenhet från folkbildningsverksamheten. Jag har även en 
allmän föreningskunskap som sträcker sig från olika styrelseuppdrag såsom hembygdsförening 
till elitidrott. Jag kan slutligen tillägga att jag är reservofficer.
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