
Valberedningens förslag inför stämman 2010 
 
 
Trelleborgs valberedning, vilken utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 
2009, består av Rolf Kjellman (valberedningens ordförande), Henry och Gerda Dunkers stiftelse, 
Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder, Ramsay Brufer, Alecta, Lars Öhrstedt, AFA Försäkring, KG 
Lindvall, Swedbank Robur fonder, representerande bolagets större aktieägare och ca 66 % av 
rösterna samt styrelsens ordförande Anders Narvinger. 
 
 
VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN  
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger väljs till ordförande vid 
årsstämman.  
 
BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER  
Valberedningen föreslår att styrelsen – i den del den väljs av årsstämman - skall bestå av åtta 
ledamöter, vilket innebär en ökning med en.  
 
FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING ÅT STYRELSEN, REVISIONSBOLAGET, 
REVISIONSUTSKOTTET OCH ERSÄTTNINGSUTSKOTTET  
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ersättning till styrelsen, exkl reseersättning, utgår 
med 3.110.000 kr (2.750.000 kr) att fördelas med 950.000 kr (950.000 kr) till ordföranden och 360.000 
kr (360.000 kr) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.  
Valberedningen föreslår att revisorernas arvode fortsatt skall baseras på en överenskommelse om en 
kostnadsnivå för den fyraåriga mandatperioden, dvs. fram till årsstämman 2012, med årlig justering 
dels för förändringar i valutakurser och lönekostnadsindex, dels för förändringar som materiellt 
påverkar omfattningen av arbetet.  
 
Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet skall utgå med 150.000 kr 
(150.000 kr) till ordföranden och 100.000 kr (100.000 kr) till ledamot.  
 
Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet skall utgå med 50.000 kr 
(50.000 kr) till ledamot.  
 
VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE  
Valberedningen föreslår omval av Heléne Bergquist, Claes Lindqvist, Anders Narvinger, Sören 
Mellstig, Hans Biörck och Peter Nilsson.  
 
Staffan Bohman (invald i Trelleborgs styrelse 2000) har avböjt omval inför årsstämman 2010. 
Valberedningen föreslår till nya styrelseledamöter Nina Udnes Tronstad och Bo Risberg.  
 
Nina Udnes Tronstad, född 1959, är VD för Aker Verdal AS, Norge, ett dotterbolag till Aker Solutions 
ASA. Nina Udnes Tronstad har tidigare haft ett antal chefsbefattningar inom Statoil i Norge, Sverige 
och Danmark. Utbildning: MSc Chemistry, NTNU Norwegian University of Science & Technology.  
Nina Udnes Tronstad är oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till bolagets 
större ägare. 
 
Bo Risberg, född 1956, är VD och koncernchef för Hilti Corporation, Liechtenstein. Bo Risberg har 
tidigare haft chefsbefattningar i AT Kearney samt inom ABB i Sverige och Kanada. Utbildning: MBA, 
IMD, Schweiz, samt BSc Mechanical Engineering, Queen’s University, Kanada.  
Bo Risberg är oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till bolagets större 
ägare. 

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Narvinger. 
 
 

 


