Valberedningens förslag på styrelseledamöter
inför extrastämman 1 dec 2014
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
Nuvarande styrelse har två suppleanter, men vissa år har det varit tre. Valberedningen bedömer att
tre suppleanter är ett lämpligt antal och styrelsen har även önskat detta.
Ordinarie ledamöter väljs normalt på två år och suppleanter alltid på ett år. I det här fallet handlar
det om att ersätta en ordinarie och en suppleant som har slutat i förtid, så de personer som nu
väljs kommer att fortsätta på den period som deras företrädare har blivit valda för.

Nuvarande styrelse
Ordinarie ledamöter
Kerstin Alksäter, valdes på två år 2013. Slutar i förtid.
Eva Breslin-Nordström, valdes på två år 2014.
Stefan Gillgren, valdes på två år 2014.
Per Hansson, valdes på ett år 2014.
My Lundblad-Wistedt, valdes på två år 2014.
Dag Lundén, valdes på två år 2014.
Inger Lundmark, valdes på två år 2013.

Suppleanter
Anna Lindström, valdes på ett år 2014.
Fredrik Simonsson, valdes på ett år 2014. Slutar i förtid.

Valberedningens förslag på nya ledamöter och suppleanter
Ordinarie ledamot, ersätter Kerstin Alksäter
Petra Åkesson, nyval till och med ordinarie årsstämma 2015.

Suppleanter, varav den ena ersätter Fredrik Simonsson
Jens Björlin, nyval till och med ordinarie årsstämma 2015.
Nina Fors, nyval till och med ordinarie årsstämma 2015.

Ytterligare fem personer har tillfrågats varav två var intresserade:
Stefan Bergkvist, jurist
Jan Sörling, kunskap om fastigheter
Valberedningen föreslår att dessa personer kan kontaktas eller ingå i en eventuell arbetsgrupp när styrelsen
efterfrågar juridiska resp. tekniska kunskaper.
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Valberedningens motivering: Hög kompetens inom ekonomi.
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Valberedningens motivering: Hög kompetens inom upphandling.
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Valberedningens motivering: Hög kompetens inom teknik och innovation, även viss
ekonomi.

Valberedningens medlemmar
Göran Törnblom (sammankallande)
Skönstaholmsvägen 6
Anna-Karin Eriksson
Söndagsvägen 61
Lars Hansson
Söndagsvägen 55
Marie Jenevall
Skönstaholmsvägen 24
Cloffe Widén
Skönstaholmsvägen 94
Hannes Widoff
Skönstaholmsvägen 79

Valberedningen nås på
valberedningen@skonstaholm.se

