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Valberedningens utskick angående kandidatur till SGVF:s styrelse 2019

Till berörda, Inför kommande Förbundsmöte i SGVF 2019 kommer här en sammanställning över hur
ledamöter, revisorer och suppleanter ställer sig till frågan om fortsatt kandidatur eller ej till en ny
mandatperiod. Förfrågan från SGVF:s valberedning har ställts muntligen på möte, samtal per telefon
och via mail från den 16 januari 2019, och vi har nu, 190205, fått svar från samtliga berörda.
Vi ber nu föreningar och distrikt att snarast (senast 190301) återkomma till någon av oss i
valberedningen med nomineringar av kandidater till de poster som skall besättas vid kommande
Förbundsmöte, se nedan. Vi vore också tacksamma om ni i samband med nomineringen skickar med
en kortfattad motivering.
Nomineringar är givetvis välkomna till alla poster! Tänk också på att det i nuvarande styrelse finns en
vakant plats. Antal styrelsemöten: c:a 5-6 gånger/år.
Ledamöter vars mandatperiod går ut
Val av ordförande för en tid av 1 år:
Avgående Börje Hansson

Besked
Kandiderar ej till omval

Val av tre ledamöter för en tid av 2 år:
Avgående Bengt Bengtsson
Stefan Johansson och
Anders Borlund

Kandiderar till omval
Kandiderar ej till omval
Kandiderar ej till omval

Val av två styrelsesuppleanter för en tid av 1 år:
Avgående Jan-Erik Andersson
Vakant

Kandiderar till omval
Vakant

Val av två revisorer för en tid av 1 år:
Avgående Åke Petersson och Christer Grunder

Båda kandiderar till omval

Val av två revisorssuppleanter för en tid av 1 år:
Avgående Karin Rosén
Ingemar Eriksson

Kandiderar ej till omval
Kandiderar till omval

Ledamöter som valdes 2018 för en tid av 2 år och därmed sitter kvar i styrelsen kommande
verksamhetsår (2019): Ann-Cathrin Hermansson, Birger Fält och Roger Magnusson
Utdrag ur SGVF stadgar §21:
Senast den 15 februari ska Valberedningen meddela samtliga SDF samt informera
medlemsföreningarna vilka av de tillfrågade som avböjt och vilka som accepterar att kandidera. SDF
och röstberättigade föreningar ska senast sex veckor före förbundsmötet till Valberedningens
ordförande skriftligen nominera kandidater enligt § 18, p 18 – 21.
Senast två̊ veckor före förbundsmötet skall Valberedningen skriftligen delge samtliga SDF,
röstberättigade föreningar och förbundsstyrelsen sitt förslag beträffande vart och ett av valen enligt §
18, p 18 - 21 och samtidigt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. Första stycket i
utdragen är detta meddelande. Andra stycket medför 2 mars då förbundsmötet är 190413.
Valberedningen godtar som ”skriftligen” även e-post direkt till ledamöter. Skriftligen sänds förslagen
till SGVF kansli som då senast måndag 4 mars delger valberedningens ledamöter.
Med vänlig hälsning SGVF Valberedning genom
Karin Dahl, 070-769 18 56
karin.e.dahl@hotmail.com

Ingemar Eriksson, 070-660 97 67
160eriksson@norden.st

