Valberedningens förslag IFK Lidingö FK:s ordinarie årsmöte, 28 mars 2019
Enligt IFK Lidingö FK:s 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
Valberedningen anser att det vore mer ändamålsenligt med en något mindre styrelse (ledamöter och suppleanter) med en
tydligare intern ansvarsfördelning. Därför är det valberedningens målsättning att på sikt minska antalet ledamöter till sex st,
från nuvarande åtta. Ett antal tidigare ledamöter och suppleanter, som varit med länge och vars mandatperioder löper ut,
har meddelat att de kan ställa sina platser till förfogande för att möjliggöra en viss förnyelse i styrelsen. I nuläget finns ett
flertal mycket väl lämpade och intresserade kandidater till styrelsen, varav två kvinnor. Det finns också att behov av att
tillföra styrelsen funktionärer med inblick i och erfarenhet från flick/dam. Därtill strävar förstås valberedningen efter att i
möjligaste mån leva upp till föreningens jämställdhetsmål. Efter en sammanvägning av dessa intressen föreslår valberedningen
därför att antalet ledamöter 2019 minskas till sju st, med målsättningen att ytterligare minska antalet ledamöter med en, så
snart det anses lämpligt. Antalet suppleanter föreslås vara oförändrat. Ordföranden PG Nilsson har efter många år och
många förtjänstfulla insatser för föreningen valt att inte ställa upp till omval. Valberedningens ambition har varit att i första
hand lösa ordförandefrågan inom den sittande styrelsen där glädjande nog både kompetens och vilja att axla
ordföranderollen finns.

Valberedningens förslag 2019:
a)

Ordförande:
Joakim Karlsson (nyval 1 år)

b)
i
ii
iii

Ledamöter:
Jens Gullfeldt (omval 2 år)
Mårten Andersson (nyval 2 år)
Ylva Hökerberg Jahnke (nyval 2 år)

iv
v
vi

Kvarstår:
Ann Nagel: vald 2018 på 2 år
Anders Carlén; vald 2018 på 2 år
Jesper Blomquist; vald 2018 på 2 år

c)
i
ii

Suppleanter:
Feriel Isberg (nyval 1 år)
Pontus Esbo (nyval 1 år)

d)
i
ii

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

e)

Valberedning, förslag (årsmötet utser tre ledamöter):
- Nils Hiller (ordförande)
- Per Hultkrantz
- Marie-Hélène Sund
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