
Valberedningens förslag till styrelseledamöter i SeniorNet Tyresö 2022 

Valberedningen i SeniorNet Tyresö lämnar följande förslag till val av styrelseledamöter vid 
årsstämman 2022. Valberedningen har bestått av: Birgitta Eldblom, sammankallande, Lilian Boquist 
och Lars Jerndahl. 

Styrelsen för SeniorNet Tyresö skall, enligt stadgarna, bestå av 4–6 ledamöter utöver ordföranden 
samt 1-2 ersättare. 

Valberedningen föreslår till ordförande: Eva Blommegård, omval för 1 år. 

Ordinarie styrelseledamöter som kvarstår 1 år: Sidsel Nybö, Olof Olsson och Carl-Olof Strand.  

Ordinarie styrelseledamöter som avgår: Lena Hjelmérus, Lars-Anders Westlin och Bengt Wulff. 

Nyval av ordinarie styrelseledamöter för 2 år: Inger Ninni Berndtson, Tony Thorén och Tomas Lilja. 

Omval av ersättare för 1 år: Gunnel Agrell-Lundgren. 

Nyval av ersättare för 1 år: Kerstin Gradin 

Val av revisorer för 1 år: Uno Nilson avgår. Birgitta Eldblom kvarstår som ordinarie och Cecilia Almén 
Andersson kvarstår som ersättare. Nyval Lars Jerndahl, sammankallande 

Presentation av Inger Bokström-Berndtson: Officiellt namn (id-kort) Inger Bokström-Berndtson, till 
vardags Ninni Berndtson. Flyttade från Göteborg till Trollbäcken/Tyresö 1959. Bor i villa med min 
man och har två barn (en pensionär och en blivande i år!). Jag har jobbat i styrelser i många 
föreningar genom åren. Flera ryttarföreningar, men även för hjälp till äldre och nyinflyttade svenskar. 
Är mycket engagerad i Tyresö Väntjänstförening, vill sätta guldkant på tillvaron för äldre och 
ensamma, har varit sekreterare där sedan 1996! - Tyresö Väntjänst har sedan några år tillbaka 
samarbete med Etableringscentrum, tidigare EU nu i kommunens regi. Jag leder tre grupper 
Språkträffar (Språkcafé utan kaffe) varje vecka, en i Trollbäcken två i Bollmora. Sista tiden tyvärr 
långa uppehåll p g a pandemin, men hoppas komma igång snart igen. - Interforum, för nyinflyttade 
till Sverige, bildades -96 eller -97. Finns tyvärr inte kvar som förening, vi är bara fem kvar, men träffas 
ganska regelbundet.  

Presentation av Kerstin Gradin: Jag blev medlem och handledare år 2019. Mitt arbete har jag haft 
inom Tyresö Bibliotek som biblioteksassistent, och även arbetat på filialerna i Trollbäcken och Tyresö 
strand. 

All personal hade olika uppgifter och mina var barnverksamhet och ca 10 timmar social verksamhet 
på Björkbackens bibliotek. Dessutom var vi alla schemalagda att arbeta i informationsdisken för att 
möta och hjälpa låntagare. 
När Lars Andersson blev chef utvecklades datatekniken i vårt bibliotek och vi fick börja arbeta med 
datorer. 
 
Innan pandemin var jag några pass i veckan på Friskis och svettis. Nu blir det dagliga promenader. 
Mitt nya intresse har blivit släktforskning i vår förening. 
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Presentation av Tony Thorén:  

Nyss fyllt 68 år, pensionär sedan 3 år tillbaka, har bott i Trollbäcken sedan 1985. 
Medlem i Senior Net i 3 år. 

Under hela mitt arbetsliv som omfattar 47 år har jag bara haft en arbetsgivare, nämligen Televerket, 
Telia och Telia Company. Har jobbat med allt inom telekom och datakom, kopparnät, fibernät, 
försäljning, internet och senast innan min pensionering datacenter och serverdrift. 

Sedan 2014 så har jag varit politisk engagerad i kommun-politiken här i Tyresö, Partiet som jag 
representerar är Liberalerna. Jag är ordförande i Äldre- och omsorgs-nämnden och sitter i 
Kommunfullmäktige.  

 
Tomas Lilja presenterar sig på stämman. 
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