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Valberedningens nomineringar till SGVF förbundsmöte den 21 april 2018 Linköping
Valberedningen har under verksamhetsperioden bestått av Ingemar Eriksson, Tage
Davidsson, Kerstin Grahn, Kerstin Malm och Karin Dahl (sammankallande). Under
perioden har valberedningen följt styrelsens arbete, sänt ut en styrelseenkät till
ledamöterna (6 av 9 svarade), varit representerade vid 4 styrelsemöten och internt
haft mail- och telefonkontakt samt ett telefonmöte för att komma fram till följande
nomineringsförslag.
Valberedningen vill poängtera att den viktigaste grunden i valberedningsarbetet
ligger ute i föreningar och distrikt där man har god insikt i vilka presumtiva kandidater
som finns inom respektive distrikt, och hur dessa kandidaters kvalifikationer svarar
mot de behov man ser för den kommande styrelsen. Valberedningen har även sökt
kandidater utanför SGVF´s egen organisation.
Valberedningen har, för tredje mandatperioden i rad, inte fått in några
nomineringsförslag från röstberättigade distrikt och föreningar. Några förslag har
inkommit från andra intressenter. Valberedningen har kontaktat ett antal kandidater
för att försöka fylla de platser som ska besättas men uppsökta kandidater har inte
haft intresse eller möjlighet i nuläget av olika skäl.
Med denna bakgrund föreslår valberedningen följande nomineringar, se bifogat.

Med vänlig hälsning

Karin Dahl
Ordf. SGVF valb.

Ledamöter som valdes 2017 för en tid av 2 år, och därmed sitter kvar i
styrelsen kommande verksamhets år (2018):
Anders Borlund och Bengt Bengtsson.

Val av ordförande för en tid av 1 år, avgående Börje Hansson
Valberedningens nomineringsförslag:
Omval av Börje Hansson
Val av tre ledamöter för en tid av 2 år, avgående Ann-Cathrin Hermansson,
Birger Fält och Roger Magnusson
Valberedningens nomineringsförslag:
Omval av Ann-Cathrin Hermansson, Birger Fält och Roger Magnusson
Val av en ledamotför en tid av 1 år, fyllnadsval för Ernst Larsson som avsagt
sig uppdraget
Valberedningens nomineringsförslag:
Vakant

Val av två styrelsesuppleanter för en tid av 1 år, avgående Jan-Erik Andersson
och Stefan Johansson
Valberedningens nomineringsförslag:
Omval av Stefan Johansson
Omval av Jan-Erik Andersson
Val av två revisorer för en tid av 1 år, avgående Åke Petersson och Christer
Grunder
Valberedningens nomineringsförslag:
Omval av Åke Petersson och Christer Grunder
Val av två revisorssuppleanter för en tid av 1 år, avgående Hans Björck och
Ingemar Eriksson
Valberedningens nomineringsförslag:
Omval av Ingemar Eriksson
Nyval av Karin Rosén

