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Valberedningens utskick angående förslag till SGVF:s styrelse 2021
Till berörda, inför kommande Förbundsmöte i SGVF 2021 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
11 mars 2021. Valberedningen har i huvudsak fattat beslut om vårt förslag genom
mejlkontakter internt.
Nedanstående redovisas valberedningens förslag till val.
Förbundsmötet sker 17 april 2021 på dator.
Val av ordförande för en tid av 1 år:
Börje Hansson
Val av tre ledamöter för en tid av 2 år:
Bengt Bengtsson
Nelli Karlström
Julia Ibrahim

Kandiderar till omval
Kandiderar till omval
Kandiderar till omval
Kandiderar till omval

Val av två styrelsesuppleanter för en tid av 1 år:
Jan-Erik Andersson
Kandiderar till omval
Helena Sandmer

Kandiderar till omval.

Val av två revisorer för en tid av 1 år:
Åke Petersson och Christer Grunder
Christer Grunder kandiderar.
Åke Pettersson upphandlas professionellt.
Val av två revisorssuppleanter för en tid av 1 år:
Hans Björck
Om Åke Pettersson upphandlas.
Ingemar Eriksson
Kandiderar till omval
Ledamöter som valdes 2020 för en tid av 2 år och därmed sitter kvar i styrelsen
kommande verksamhetsår (Till FM2022):
Birger Fält, Ann-Catrin Hermansson, Roger Magnusson
Styrelsen får ordna med mötesordförande och ”datamedhjälpare” enligt
ärendelistan §4. Styrelsen nominerar sekreterare för mötet §5.
För rösträknare §7 och justerare §6 anser valberedingen att det är bättre att
mötesledningen på dator organiserar valet av rösträknare och justeringen.

Inga förslag på nomineringar till förbundsstyrelseledamöter/suppleanter har
inkommit till valberedningen från distrikt och klubbar enligt stadgarna §21.
Valberedningen har i brist på nomineringar frågat runt bland personer vi sett
möjliga. Intressanta diskussioner men inget avslut.
Ordförande har drivit linjen att någon med vandringsbakgrund borde ha en till plats
i styrelsen men inga nominerade har funnits och valberedningen har ej heller klarat
av detta.
Och valberedningen beklagar att detta besked kom ut några dagar för sent.

Med vänlig hälsning SGVF Valberedning genom
Karin Dahl, 070-769 18 56
Ingemar Eriksson, 070-660 97 67
E-post: karin.e.dahl@hotmail.com
160eriksson@norden.st

