Valberedningen Stockholms Bouleförbund ‐ Val till styrelsen och andra förtroendeposter i StBf 2021

Nominera kandidater till styrelsen och andra
förtroendeposter i Stockholms Bouleförbund
Information från valberedningen till klubbarna i Stockholmsdistriktet
Enligt stadgan ska valberedningen senast den 15/11 tillfråga ledamöter vars mandatperiod går ut vid
årsmötet om de vill kandidera till nästa mandatperiod. Senast den 1/12 skall valberedningen
meddela föreningarna uppgift om vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt
återval.
Föreningarna har rätt att nominera kandidater till förtroendeposter senast den 15/1 2021 hos
valberedningen. Nomineringarna ska vara skriftliga och kandidaten ska ha tackat ja till att bli
nominerad.
Valberedningen kommer utifrån inkomna nomineringar föreslå distriktsmötet vilka som ska väljas till
respektive förtroendepost.
Valberedningens uppgift är att verka för en jämn könsfördelning och att olika åldersgrupper blir
representerade i styrelsen. Idag har vi få kvinnliga ledamöter i styrelsen och söker därför fler
kvinnliga kandidater.
Skicka era nomineringar till valberedningen@stockholmboule.se senast den 15/1 2021.

Valberedningen 2020
E‐post: valberedningen@stockholmboule.se
Hannele Kangas (ordförande Valberedningen), BSJ, e‐post: hannele.kangas1058@gmail.com
Jonas Almquist, AIK, e‐post: jonas.almquist@aik.se
Dag Hervieu, HBY, e‐post: dag.hervieu@forte.se

Valberedningen Stockholms Bouleförbund ‐ Val till styrelsen och andra förtroendeposter i StBf 2021

Utgående mandattider och aktuella val
Ordförande 1 år
Jan Pernolf, PRI kandiderar

Två ledamöter 2 år
Leif Eklöf, BRO kandiderar
Niklas Holmström, HBY, har avböjt omval till styrelseledamot
Styrelseledamöterna Jarmo Repka, Susann Wahlberg och Dan Backne har ett år kvar av sina
mandatperioder

En suppleant 2 år
Maria Mimi Bernström, AIK har avböjt omval
Niklas Holmström, HBY kandiderar
Suppleanten Jean‐Noel Henry har ett år kvar av sin mandatperiod

En revisorssuppleant 1 år
Leif Malmberg, BSJ, kandiderar
Revisorn Rolf Wahman har ett år kvar av sin mandatperiod

Ledamot till Norra Disciplinnämnden 2 år
Fredrik Bruce, MAR, kandiderar

En suppleant till Norra Disciplinnämnden
Ilkka Hokkanen, TBC, kandiderar

Övriga val
Ordförande och två ledamöter till valberedningen 1 år
Distriktets representanter till Förbundsmötet

