Mölndal 2019-02-18

MASS valberedning - nomineringar för verksamhetsåret 2019
Valberedningen har genomfört följande steg i arbetet inför årsmötet:
• Intervjuat samtliga sittande styrelsemedlemmar om det gångna årets
arbete samt deras funktion i styrelsen.
• Fört diskussioner med personer i nyckelpositioner i föreningen för
att få in fakta, synpunkter och förslag.
• Gjort en kartläggning av genomförda förändringar och framtida
behov.
• Intervjuat och, utifrån identifierade behov, utvärderat inkomna
nomineringar för kandidater till styrelsen.
• Vid avsaknad av nomineringar sökt upp och tagit fram förslag på
kandidater utifrån identifierade behov och kriterier.
Utifrån ovanstående arbete är slutsatsen att följande ledamöter
önskar avgå från sina positioner:
• Anders Höglund
Följande ledamöter fortsätter styrelsearbetet under verksamhetsåret
2019 med ett år kvar på sina mandat:
• Angelika Modigh
• Kristoffer Anderson
Nya styrelsemedlemmar/nyckelpersoner har utvärderats utifrån
följande kriterier (kravprofil):
•
•
•
•
•

Kan samarbeta
Kan lyfta perspektivet och se helheten
Kan och VILL företräda föreningens samtliga medlemmar
Har eventuell specialkompetens för olika kommitté arbeten
Har ett genuint intresse för att driva och utveckla MASS som förening

Valberedningens förslag till styrelse:
Omval av
• Karina Åberg
• Leif Janzén
Ordförande

(2 år)
(1 år)

Nyval av
• Carl-Mikael Siljedahl
• Karin Aldenbrand

(2 år)
(2 år)

Tidigare principer i MASS har stipulerat att f.d. styrelseledamöter
eller tidigare aktiva nyckelmedlemmar nomineras till suppleanter. Vi
har i år också valt att utöka antalet suppleanter för att bereda väg in i
styrelsen för nyare medlemmar som kan fasas in i styrelsearbetet via
suppleantrollen. I enlighet med detta föreslås följande tre suppleanter
till styrelsen:
• Ingela Qvirist (omval)
• Anna Lundström (omval)
• Ulrika Ljunggren (nyval)
Revisorer:
• Martin Swegmark (omval)
• Maj-Britt Norland (omval)

(1 år)
(1 år)

Under årets arbete i valberedningen har framkommit att den situation vi nu
befinner oss i med diskussioner kring ny simhall och ett ökat behov av
kontakter med kommun samt andra samarbetspartners innebär en ökad
belastning på styrelsen. Valberedningen har därför valt att öka antalet
styrelsemedlemmar samt suppleanter med en vardera jämfört med 2018
för att få en bättre arbetsbelastning.
Från valberedningens sida är vi väldigt nöjda med den föreslagna styrelsen
och tror att den kan utgöra en bra bas för fortsatt utveckling och framgång
för MASS som klubb. Med föreslagna ledamöter säkerställer man
kontinuitet för att fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet samtidigt som
nya erfarenheter, ytterligare kompetens och kapacitet tillförs.
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