Valberedningens förslag inför årsmötet 2022 i SK Lödde
Valberedningen har arbetat utifrån den ordning som anges i stadgarna, med främsta
arbetsuppgift att ge förslag till nya förtroendevalda som kompletterar styrelsens kunskapsoch erfarenhetsbank. Valberedningen har pratat med sittande styrelse samt flera
medlemmar.
SK Lödde har två stora utmaningar framför sig – avveckling av gamla föreningen med
uppstart av ny förening samt utveckling av arbetsrutiner för en bra arbetsmiljö som gynnar
samarbete, kommunikation och ett lösningsorienterat arbetssätt för hela verksamheten.
Därför syftar valberedningens förslag till att ge de bästa förutsättningarna för styrelsen att
arbeta genom en bred representation från så många tävlingsgrupper som möjligt samt en
arbets- och livserfarenhet som täcker många områden som kan behövas i en styrelse.
Vi som har ingått i valberedningen är Maria Lindeberg (ordf.) och Josefine Askagården.
Under sittande period har valberedningen varit en person kort sedan tidigare konstellation.
Härmed lägger valberedningen fram följande förslag till årsmötet:
Ordförande
Ordförande väljs för en tid av 1 år.
Mandatperioden går ut för
Sofie Wergeland – ställer ej upp för omval
Valberedning föreslår 2022 Ordförande
Vakant - Valberedningen har skickat en öppen fråga med rollbeskrivning till samtliga
medlemmar och föräldrar. Inget förslag har kommit in och vid situation som denna
rekommenderas av RF SISU att årsmötet ajourneras och närvarande medlemmar får
överlägga en stund och återkomma med förslag.
Ledamöter / Suppleanter
Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av, förutom ordföranden, minst 6 ledamöter som väljs
för 2 år och 2 suppleanter för en tid om 1 år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör.
Mandatperioden går ut för
Mandatperiod återstår för
André Berg – ställer ej upp för omval
Henrik Lundkvist – kassör
Tove Due – ställer ej upp för omval
Fredrik Klein
Björn Lundin – avgått i förtid
Petter Berg – sekreterare
Valberedning föreslår 2022 Ledamöter
Marina Frank – tar med sig egen simkarriär i SK RAN, chefs- och personalkunskap och har
en dotter som simmar i C gruppen.
Mats Holmkvist – tar med sig erfarenhet från styrelsearbete, chefs- och personalkunskap,
försäljning och har två söner som simmar i C respektive E gruppen.
Vakant –
Valberedning föreslår 2022 suppleanter
Joakim Sidnäs – tar med sig erfarenhet från styrelsearbete och inköp och har en dotter som
simmar i E gruppen.
Mats Dahlander – tar med sig erfarenhet från projektledning, arbetsmiljöarbete avseende
personal och konsekvenser och efterdyningarna av pandemin och har en dotter som simmar
i B gruppen.

Revisorer
2 revisorer väljs för 1 år i taget.
Mandatperioden går ut för
Elisabeth Mattisson – ställer upp för omval
Pavel Mandl – ställer upp för omval
Valberedning föreslår 2022 revisorer
Elisabet Mattisson och Pavel Mandl för omval.
Valberedning
3 ledamöter väljs för en tid av 1 år. Valberedningen utser inom sig en ordförande.
Mandatperioden går ut för
Maria Lindeberg – ordförande, ställer upp för omval
Josefine Askagården – ställer upp för omval
Vakant

