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Ang valberedningen förslag �ll ny styrelse 2020

Jag är glad, posi�v och överraskad över, a� medlemmar har hört av sig och undrat över valberednings publicerade 

förslag och hur den nya styrelsen kommer a� se ut – om valen blir enligt valberedningens förslag.

Inför de�a år – 2020 – stod Ordförande, vice ordförande, kassör, en ord ledamot och en suppleant för omval. 

Valberedningen fick nej från nästan alla, utom en, som svarade kanske.

Det var en kärv situa�on för valberedningen, men det hela löste sig på e� mycket bra sä�!!

Nedan  förklaring �ll NYVAL, OMVAL, FYLLNADSVAL

Ord ledamot Gunnar Andersson (som har 1 år kvar) tar posten som kassör på 2 år. Det blir e� NYVAL på honom, 

e4ersom han byter roll från ord ledamot �ll kassör.

E4ersom Gunnar hade 1 år kvar, som ord ledamot, fly�ades Madeleine Gessle �ll ord ledamot på 1 år dvs 

fyllnadsval för Gunnar. Det blir också e� NYVAL Hon väljs som ordinarie isf suppleant.

Då Madeleine hade e� år kvar som suppleant, �llfrågades Kris�na Lundevall som suppleant i styrelsen på 1 år, dvs 

fyllnadsval för Madeleine. Det blir också e� NYVAL

Micke Andersson �llfrågades som ord ledamot på 2 år och det tackade han ja �ll. Också e�  NYVAL

Sedan hade vi turen a� ordförande, v ordförande och suppleanten ändrade sig och ställer upp på OMVAL

Den nya styrelsen hoppas vi kommer a� se ut så här:

Styrelsen Period Valberedningens förslag Val

Ordförande 1 år Vivi Omval

V ordförande 2 år Hans Omval

Kassör 2 år Gunnar Nyval

Ordinarie ledamot 1 år Madeleine (fyllnadval) Nyval

Ordinarie ledamot 2 år Micke Andersson Nyval

Suppleant 1 år Kris�na Lundevall (fyllnadsval) Nyval

Suppleant 2 år Anders Omval

Sekreterare Anne�e 1 år kvar

Ordinarie ledamot Lena 1 år kvar

Supplenat Isabella 1 år kvar

Ewa Wiker

Sammankallande i valberedningen
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