
 

 

2023-01-05 

 
Information från Valberedningen inför 
årsmötet 12 mars  

 

Hej alla medlemmar! 

Valberedningen har nu varit i kontakt med samtliga ledamöter i styrelsen samt våra 

revisorer. Vi i Valberedningen är väldigt glada för att många gärna vill bli föreslagna 

på nytt vid kommande årsmöte. Några har valt att lämna sina uppdrag. För 

närvarande är det 5 ordinarie styrelseledamöter, 1 suppleant och vår ordinarie 

verksamhetsrevisor som har meddelat att de vill lämna styrelsen vid kommande 

årsmöte. 

Valberedningen tar tacksamt emot förslag till kandidater på poster som är 

föremål för val. Vi tar också gärna emot förslag på personer som vill arbeta 

med andra arbetsuppgifter inom föreningen. Är du själv intresserad av 

uppdrag nu eller i framtiden så hör av dig till någon i Valberedningen. 

Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på årsmötet. Alla föreslagna kandidater 

ska ha accepterat nomineringen. 

 

Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade 

medlemmar sitt förslag samt meddela namnen på de personer som i övrigt har 

föreslagits inför valberedningen. 

 

Vill du vara med och påverka vad som sker i föreningen? Är du fena på 

ekonomi eller IT i någon form? Är du intresserad av att veta mer – tveka inte 

att kontakta någon av oss i valberedningen. 

 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst nio och högst tolv ordinarie ledamöter 

samt lägst två och högst fyra suppleanter. I styrelsen ingår en av ungdomssektionen 

utsedd ungdomsledamot jämte personlig suppleant. Styrelsen ska bestå av kvinnor 

och män. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör och 

de övriga befattningshavare som behövs.  

Aktuella poster som i år är föremål för val vid årsmötet: 

Ordinarie ledamöter på 2 år.   

Fem personer.  

Ordinarie ledamöter på 1 år.  

Två personer, fyllnadsval  

 



 

 

Suppleanter på 1 år 

Tre personer. 

Revisorer 

Revisionsbolag, auktoriserad revisor, 1 år 

Verksamhetsrevisorer,  

En ordinarie,2 år   

 En personlig suppleant, 1 år 

 

Övrig information: 

Valbar är röstberättigad medlem i föreningen. För att ha rösträtt ska medlem fylla 15 
år under mötesåret. Medlemskap ska ha beviljats minst 2 månader före årsmötet 
och medlemsavgift ska ha betalats senast en månad före årsmötet. 
 
 Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant av 
styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen. 
Med arbetstagare jämställs den som har en stor del av sin utkomst grundat på en 
ekonomisk relation till föreningen. Detsamma ska gälla den som i övrigt kan anses 
komma i intressekonflikt med föreningens verksamhet. 
 
 

Kontaktuppgifter till Valberedningen: 

Anneli Johansson, ordf. annelijohansson1956@gmail.com, telefon 073-712 43 26 

Pierre Spik, vice ordf. pistsp@gmail.com, telefon 073- 031 14 30 

Sara Arrhenius, sara.arrhenius@hotmail.com, telefon 070-668 83 18 

Gunnie Carnestedt, gunnie@carnestedts.se  telefon 070 764 50 21 

Helena Ditzinger heditz@hotmail.com telefon 070 623 12 28 

Val av Valberedning 

Det är verksamhetsrevisorerna som bereder valen till kommande Valberedning. 

Valberedningen ska bestå av ordförande och lägst fyra och högst sex övriga 

ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen bör bestå av kvinnor och män, och 

olika åldersgrupper ska finnas representerade. Valberedningen ska bland sina 

ledamöter utse en vice ordförande. 

Verksamhetsrevisorerna tar tacksamt emot förslag till kommande Valberedning. 

Kontaktuppgift till Verksamhetsrevisor: 

Gigi Isacsson, suppleant,  gigi.isacsson@bahnhof.se telefon 070- 313 84 83 
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