
Valberedningens förslag 2015
Förslag från Valberedningen till Stolt i Lunds årsmöte 

den 13e september 2015 i Lund



Kort sammanfattning av valberedningens arbete
Valberedningen har jobbat i fyra intensiva veckor och vi har fått ändra i vårat arbete så vi 
kunde få mer tid för att reflektera och diskutera frågor och ärenden som uppkommit med 
tiden. Kommunikationen har inte fungerat på det bästa sättet alltid via föreningens kanaler 
vilket vi tycker är problematiskt för att vi ska kunna sprida ut vår viktiga information.

Däremot vill vi ge en helhetsbild med en kortsammanfattning av en långdragen process. Vi har job-
bat med att behandla och läsa allas ansökningar till olika uppdrag och förtroendeposter det har varit 
givande och utmanande för oss i valberedningen. Vi tycker det är positivt att många söker sig till 
uppdrag i föreningen och det finns många engagerade och duktiga medlemmar som vill och kan.

I vårt arbete som valberedning har vi jobbat annorlunda en tidigare vi har gått in mer på djupet och 
fått ut ett starkare underlag för det förslag, som vi beslutat att fastställa i och med att vårt arbete, har 
tagit slut och vi har hittat kandidater som vi tror på.

Så därför gör vi idag 2015-09-04 vårat förslag inför årsmötet den 13 september 2015 offentligt för 
alla medlemmar och nuvarande förtroendevalda.

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR FRÅN
EVA OHLSSON & ALEXANDER OLSSON
Vi har varit Valberedning 2015 för Stolt i Lund



Förslaget till styrelse 2015
Valberedningen har jobbat väldigt mycket med att få ihop ett så bra lag som möjligt till styrelse både 
kompetensmässigt men också erfarenhetsmässigt. Vi kan nu därför med gott mod vara nöjda med 
det lag vi har fått ihop till styrelse. Den nya styrelse som vi framtagit i förslaget har fått ökad kompe-
tens på visa områden som varit bristfälliga i den dåvarande styrelsen. Vi har också sett till att få en så 
jämn könsfördelning som det går.

Här nedanför ser du vårat förslag till ny styrelse för Stolt i Lund (ett år)
■ ORDFÖRANDE JOHN LAGER (OMVAL)
■ LEDAMOT MICHAEL HAGOS (OMVAL)
■ LEDAMOT DANIELA BREIVIK (OMVAL
■ LEDAMOT JOHAN MAGNUSSON (OMVAL)
■ LEDAMOT MAX BJÖRKEGREN (OMVAL)
■ LEDAMOT CHARLIE HEDHAV (NYVAL)
■ ERSÄTTARE LINA KRABBE (OMVAL)
■ ERSÄTTARE REBECCA THORÉN (NYVAL)
■ ERSÄTTARE BODIL WENNSTRÖM (OMVAL)

Förslaget till revisorer 2015
Valberedningen beslutade då man inte hittade några intressenter till revisor om att överlåta detta till 
årsmötet att besluta om att välja en ordinarie samt suppleant till revisor. Därför är dessa platserna 
vakanta i detta förslaget.

Förslaget till valberedningen 2015
Valberedningen föreslår årsmötet att välja tre personer till valberedningen det effektiviserar arbetet 
och stärker valberedningens professionalitet inom sitt arbetsområde.
Här nedanför ser du vårat förslag till ny styrelse för Stolt i Lund (ett år)

■ Alexander Olsson till sammankallande
■ Eva Ohlsson till ledamot
■ Vakant?

(6 ORDINARIE/INKLUSIVE ORDFÖRANDE+ 3 ERSÄTTARE = 9 TOTALT) 
(KÖNSFÖRDELNING I STYRELSEN 5 MÄN+ 4 KVINNOR= 9) 


