Valberedningens förslag
IFK Lidingös ordinarie årsmöte, 22 Mars 2018
Enligt IFK Lidingö FKs stadgar skall styrelsen bestå av ordförande samt 6-8 övriga ledamöter jämte
0-3 suppleanter. Följande val skall ske på årsmötet:
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
Valberedningens överväganden
Långsiktigt tror valberedningen att det vore mer ändamålsenligt med en något mindre styrelse med en
tydligare intern ansvarsfördelning. Dessutom uppfyller inte styrelsen klubbens jämställdhetsmål.
Samtliga ledamöter och suppleanter har dock uppgivit att de vill fortsätta sitt uppdrag. Då
valberedningen bedömning är att samtliga nuvarande funktionärer bidrar på ett bra sätt till föreningens
verksamhet föreslås inga förändringar kommande verksamhetsår. För att antalet styrelseval ska
harmonisera med stadgarna till nästa årsmöte föreslås att ett av nyvalen endast sker på ett år.
Valberedningens förslag 2018:
a)
b)

Ordförande: P G Nilsson (omval ett år)
Ledamöter i styrelsen:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Joakim Karlsson (nyval två år)
Ann Nagel (nyval två år)
Anders Carlén (nyval två år)
Jesper Blomquist (nyval två år)
Jens Gullfeldt (nyval ett år)
--Marie Helene Sund (vald förra året på två år)
Ivan Sundström (vald förra året på två år)
Jonas J:son Berg (vald förra året på två år)

c)

Suppleanter:
i.
Lennart Söderblom (nyval ett år)
ii.
Pernilla Thofte (nyval ett år)

d)

Revisorer:
i.
Daniel Stamenkovic,Ernst & Young, auktoriserad revisor (ordinarie, omval ett år)
ii.
Lars I Ericsson (ordinarie, omval ett år)

e)

Valberedning, årsmötet utser tre ledamöter.

Nils Hillert (ordförande)
Per Hultkrantz
Maria Winbladh

