Till:
Svenska Gymnastikförbundets

2019-09-25

Medlemsföreningar &
Gymnastikregionförbund

Hej,
Tiden går fort och nu är det bara sju månader kvar till nästa Förbundsmöte i Växjö.
Vi i valberedningen är i full gång med förberedelser genom att följa nuvarande styrelse
arbete och så smått börja förbereda valen vid mötet 2020.
Med detta brev får ni läget för de ledamöter som är i styrelsen och samtidigt kommer vi med
en uppmaning att börja fundera över kandidater att nominera.
Gällande stadgar säger:
”För att vara valbar för valen under 3 kap. 5 § punkterna 14-16 ska nominering till valberedningen ha
skett i stadgeenlig ordning senast den 31 december året innan förbundsmötet”.
Förbundsstyrelsen består 2018-2020 av:
Namn:

Vald till:

Eget besked:

Anna Iwarsson, ordförande

2020

Står till förfogande för omval

David Ahlin
Eva Sundmalm
Lars Mörk
Ingela Nilsson

2020
2020
2020
2020

Står till förfogande för omval
Avböjer omval
Står till förfogande för omval
Avböjer omval

Suzanne Lundvall, v ordf
Edit Eriksson
Anders Caspar
Henrik Lehmann

2022
2022
2022
2022

Vi hoppas på att ni är aktiva och nominerar lämpliga kandidater innan årsskiftet. Efter det är
det alltså inte tillåtet att komma med nya namnförslag. Därefter fortsätter vi i
valberedningen att ta ställning till alla kandidater - såväl de som står till förfogande för
omval som nya förslag från er i föreningar och regioner.
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Intervjuer och förberedelser kommer att pågå under våren för att kunna lägga vårt förslag i
handlingarna till förbundsmötet (vilka skall gå ut senast två veckor innan mötet).
Förslag på kandidater mailas till valberedningens ordförande senast 31/12 2019.

Vi hoppas också att få möta många av er vid Gymnastikforum i oktober där valberedningen
är på plats. Väl mött då!

Med vänliga hälsningar
Patrik Tengwall

Valberedningen för Svenska gymnastikförbundet
Patrik Tengwall, ordf
Pernilla Eriksson
Jim Salvin
Bodil Berntsson
Andreas Getzman

patrik.tengwall@live.se
pernilla.eriksson@umu.se
jim.salvin@outlook.com
bodil_berntsson@yahoo.com
andreas.getzman@gmail.com

Tel: 0708-870310
Tel: 070-5271526
Tel: 070-2707010
Tel: 070-7125135
Tel: 072-5259658
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