Valhäfte
Valberedningens förslag till förtroendeposter
Förbundsmöte 26 april, 2020

Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Valberedningens förslag till förtroendeposter
Valberedningen har arbetat framgångsrikt med beredningen av valen till förtroendeuppdrag
inför kommande förbundsmöte. Valberedningens förslag innehåller föreslagna kandidater
till samtliga poster i förbundsstyrelsen, samt till auktoriserad revisor och lekmannarevisor
med respektive revisorssuppleant.
Valberedningen har inte berett val till valberedning men kommer att fram till förbundsmötet
vara behjälplig i att ta emot nomineringar av kandidater till kommande valberedning. Detta
för att kunna presentera samtliga kandidater på förbundsmötet och därmed ge förbundet
bästa möjlighet till ett fortsatt gott valberedningsarbete.
Välkommen med din nominering!
valberedningen@skoldkortelforbundet.se
Valberedningen har under denna valprocess bestått av ledamöterna Anna Sundin, Behiya
Baykal, Berith Wiklund samt suppleant Sofie Ivarsson.
Valberedningen föreslår förbundsmötet besluta
att antalet ledamöter i förbundsstyrelsen för nästa period ska vara sju (7) ledamöter
och två (2) suppleanter/ersättare.

Valberedningens förslag:
Ordförande:
Anna Bergkvist (omval)

Auktoriserad revisor
Henrik Olsson, BDO (omval)

Ekonomiansvarig:
Marie Karlsson (omval)

Suppleant
Ersättare från BDO

Övriga ledamöter:
Anna‐Maria Watz (nyval)
Christina (Tina) Fernerud Björklund (omval)
Elisabeth Källman Sundvall (nyval)
Pernilla Tofft (nyval)
Rosalie Carlén (nyval)

Lekmannarevisor:
Jenna Häivälä (nyval)
Revisorssuppleant
Ghalia Saidavi (nyval)

Suppleant:
Carina Bryntesson (nyval, tidigare ledamot)
Karin Malmström (nyval)
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Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Valberedningens förslag till förbundsordförande:

Anna Bergkvist
Stockholm
Omval
Anna Bergkvist har sedan augusti 2019 varit förbundsordförande för Sköldkörtelförbundet. Hon har
visat på stort engagemang och på kort tid skaffat sig mycket god kännedom om förbundet. Under
perioden har Anna lett styrelsens arbete för att lägga en grund och skapa goda förutsättningar för
kommande mandatperiod, vilket har inneburit mycket arbete inom organisationen. En roll i vilken
hon varit mycket uppskattad i.
Annas målsättning och främsta fokus för kommande mandatperiod skulle vara att förbundet ska
kvalificera sig för statsbidrag. Det innebär bl a att starta fler länsföreningar, värva fler medlemmar
och bredda verksamheten.
Anna är kommunikativ och uppfattas ofta som rak och tydlig. Hon har varit aktiv i och värderar att
kommunicera direkt med förbundets medlemmar i olika kanaler. I sin roll som ledare och ordförande
är Anna inkluderande och mån om att styrelsens alla medlemmar får använda sin fulla potential men
även att andra ideella krafter får ta ansvar och får utlopp för sina drivkrafter och idéer. Anna är mån
om att styrelsearbetet har struktur för att detta ska uppnås men är inte den som skapar rutiner och
styrdokument för skapandets skull.
Anna ser stor potential i Sköldkörtelförbundet och hos våra medlemmar. Hon skulle tycka det var
spännande och stimulerande att få möjlighet att fortsätta leda förbundet i denna utvecklingsprocess,
där hon aktivt kan bidra med sin erfarenhet och kompetens. Hon gillar när det finns utmaningar i en
verksamhet och där det inte bara handlar om att förvalta den.
För Anna fyller Sköldkörtelförbundet en väldigt viktig funktion. Hon är nära anhörig till en person
med sköldkörtelsjukdom, vilket tillsammans med sina erfarenheter och nyvunna insikter som
förbundsordförande har gjort henne ännu mer engagerad i och medveten om den kamp som många
får föra för rätt till vård.
Bakgrund
Anna har i snart tjugo år varit aktiv i civilsamhället i en mängd olika föreningar, i olika roller. Hon har
bland annat varit ordförande för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.), en
rikstäckande studentförening med 20‐talet lokalföreningar, ledamot och anställd för Sveriges
Elevkårer – Sveriges största ungdomsorganisation, ordförande för Liberalerna i såväl Sundbyberg
som Haninge samt en mängd andra organisationer.
Anna driver Koncentria AB (www.koncentria.se), ett bolag som driver Styrelsepost.se och
Styrelsehjälpen.se. I bolaget utbildar Anna och hennes kollegor styrelser och valberedningar för
ideella och ekonomiska föreningar utifrån deras utmaningar och frågeställningar.
Anna är personalvetare och har tidigare arbetat som HR‐generalist och tf. HR‐chef för Sveriges
Ingenjörer.
Läs mer om Annas erfarenhet på LinkedIn: www.linkedin.com/in/anna‐bergkvist/
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Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Valberedningens förslag till ekonomiansvarig:

Marie Karlsson
Norrköping
Omval
Arbetar som:
Ekonomiassistent och biblioteksassistent på Norrköpings stadsbibliotek.
Erfarenhet:
Har gått yrkesutbildning inom HR, ekonomi och administration.
Ekonomiansvarig i Sköldkörtelförbundet sedan aug 2019. Har varit facklig förtroendeman i
flera år samt kassör i en hyresgästförening.
Varför kandiderar du till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet?
Marie vill fortsätt använda sin kompetens för att bistå förbundet med förvaltningen av dess
ekonomi. Detta anser hon är viktigt för att organisationen ska få förutsättningarna för att
arbeta och göra det bästa för medlemmarna. Marie vill känna att hon gör ett bra jobb för sin
skull men även för organisationen och medlemmarnas skull.
Vad räknar du med att bidra med/tillföra till förbundet?
Marie kan bidra med sitt ekonomiska kunnande och därmed att hålla god koll på och bidra
till att stärka förbundets ekonomi. Hon kan också bidra med erfarenhet av både ekonomisk
förvaltning och sin kännedom om förbundets ekonomi.
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Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Valberedningens förslag till övrig ledamot:

Anna‐Maria Watz
Stockholm
nyval
Arbetar som:
Marknadsföringskonsult och varumärkesstrateg, driver eget företag.
Erfarenheter:
Civilekonom, Marknadsföring och verksamhetsutveckling. Arbetat bl a som Strategisk
projektledare och digital förändringsledare, Marknads‐ och Försäljningschef,
Marknadsdirektör samt som kommunikationskonsult.
Har haft förtroendeuppdrag som både ledamot och ordförande men även skräddarsytt
styrelseutbildningar åt en av de större revisionsbyråerna. Utvecklat ledarskapsprogram,
tillsammans med forskare, programledare och intressenter som Leading Health Care.
Varför kandiderar du till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet?
Anna‐Maria motiveras av den egna resa hon gjort i sin sjukdom och sitt liv och hon vill även
kunna hjälpa andra i deras sjukdom. Anna‐Maria vill att förbundet stabiliseras för att kunna
skapa ett starkt varumärke och kunna nå ut till beslutsfattare för att få till en förändring i
sköldkörtelvården.
Vad räknar du med att bidra med/tillföra till förbundet?
Anna‐Maria är processorienterad, är strategisk och har förmåga att kunna lyfta blicken.
Förutom detta vill hon också bidra med sin kompetens inom kommunikations‐ och
varumärkesstrategi samt digital transformation.
Från sin erfarenhet på Handelshögskolan har hon insikter kring att jobba nära forskare som
hon tror kan vara till nytta i förbundets arbete.
Anna‐Maria vill även bidra med sin kompetens för att ta ut ett fokus och en riktning, att
hjälpa till och sortera och prioritera i förbundets arbete
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Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Valberedningens förslag till övrig ledamot:

Christina (Tina) Fernerud Björklund
Bjurholm
Omval
Arbetar som:
Vikariesamordnare/Administratör på låg‐/mellanstadieskola samt egenföretagare.
Erfarenhet:
Tidigare arbetat bl a som verksamhetsutvecklare.
Ledamot i Sköldkörtelförbundet sedan aug 2019 samt ledamot i SKÖF Västerbotten. Mycket
stor erfarenhet av föreningsarbete genom olika typer av förtroendeuppdrag i flera
föreningar och andra sammanslutningar. Hon har också hållit utbildningar i
föreningskunskap och konflikthantering.
Varför kandiderar du till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet?
Christina har god kompetens i föreningsarbete och ideellt arbete. Hon har under sin tid i
förbundsstyrelsen satt sig in i arbetet och vill fortsätta med att utveckla och driva förbundets
verksamhet framåt. Christina är ödmjuk och lyhörd men inte rädd för att komma med åsikter
och egna tankar, eller lyfta saker i en grupp.
Vad räknar du med att bidra med/tillföra till förbundet?
Christina kan bidra med sin erfarenhet och kunskap om förenings‐ och styrelsearbete. Hon är
också öppen för nya idéer och att lära sig nya saker i en styrelse.
Christina vill också se till att det arbete som påbörjas, frågor som kommer in, slutföljs på ett
bra sätt och med förhoppning om att fler idéer föds av detta. Hon är bra på att skaffa sig en
överblick och se vad som ska göras.
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Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Valberedningens förslag till övrig ledamot:

Elisabeth Källman Sundvall
Järna
Nyval
Arbetar som:
Garantiansvarig på Svenska Neoplan AB.
Erfarenheter:
Arbetat bland annat som skadeberäknare och servicerådgivare. Gått logistikutbildning. Suttit
i styrelsen för Motorföreningen och Hyresgästföreningen, både lokalt och i sektionsstyrelse.
Hon är också vice ordförande för en bostadsrättsförening sedan flera år tillbaka.
Varför kandiderar du till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet?
Elisabeth kandiderar för att hon anser att förbundet har behov av personer som har
erfarenhet av och är kunniga inom styrelsearbete. Hon har mångårig erfarenhet av att
arbeta i styrelser och är redo att sätta sig in i förbundsstyrelsens arbete och bidra. Hon är en
person som tar eget ansvar och kan arbeta självständigt men som samtidigt värnar om
teamet och en god styrelsedynamik.
Vad räknar du med att bidra med/tillföra till förbundet?
Elisabeth vill bidra med entusiasm och drivkraft. Hon driver frågor och projekt framåt och ser
till att de kommer i mål. Hon anser att det är viktigt att prioritera och ta ställning till vad man
ska arbeta med och inte, så att man inte lämnar saker ogjorda eller halvdana. Antingen tar
man tag i saker eller så får de vila. Ingenting bara är.
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Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Valberedningens förslag till övrig ledamot:

Pernilla Tofft
Kävlinge
Nyval
Arbetar som:
Line solution Manager på Tetra Pak.
Erfarenheter:
Civilingenjör i kemiteknik. Arbetat bl a som processingenjör och produktchef. Livsmedel i alla
dess former och hur det ska framställas på bästa sätt är en specialitet i hennes dagliga
arbete. Hur kost och hälsa påverkar oss är ett nära besläktat områden till hennes dagliga
arbete och ett stort intresse hos Pernilla. Kost och hälsa är en specialitet i hennes arbete. Är
sekreterare i SKÖF Skåne.
Varför kandiderar du till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet?
Pernilla vill kunna hjälpa andra medlemmar att må bättre, både utifrån sina egna
erfarenheter men också genom att bidra med sin kompetens i förbundet. Hon även vill
sprida kunskap och skapa en förändring i sköldkörtelvården.
Vad räknar du med att bidra med/tillföra till förbundet?
Pernilla är en person med ett stort engagemang och en stor drivkraft. Hon har en vana och
styrka från sitt arbete i driva förändringsarbete. Hon är bra på att hitta vägar framåt och
arbeta lösningsfokuserat. Pernilla är också en nätverkande person som är van att knyta nya
kontakter för att åstadkomma förändring och hitta nya lösningar.
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Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Valberedningens förslag till övrig ledamot:

Rosalie Carlén
Gävle
Nyval
Arbetat som:
Leg. Sjuksköterska/Distriktssköterska.
Erfarenheter:
Har en bakgrund inom vården och arbetade de sista 25 åren som distriktssköterska i
Primärvården med olika tilläggsuppdrag.
Verksam inom politiken sedan 2004. Suttit i nämnder, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige. Varit vice ordförande och därefter ordförande för partiets
distriktsstyrelse under flera år. Revisor för regionen sedan 2009 samt för kommunen sedan
2018. Ordförande för en bostadsrättsförening. Gått flera utbildningar genom sina politiska
uppdrag samt fortbildning i sitt uppdrag som revisor.
Varför kandiderar du till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet?
Rosalie vill kämpa för att människor med sköldkörtelsjukdom ska få ett bra liv. Hon vill bl a
genom sin egen kunskap och kompetens öka kunskap, förståelse och medvetenhet hos varje
person med sköldkörtelsjukdom om dennes egna hälsa och situation. Rosalie är nyfiken, vill
lära sig nya saker och är samtidigt angelägen om att med stöd av hennes kompetens kunna
driva organisationen vidare.
Vad räknar du med att bidra med/tillföra till förbundet?
Rosalie vill och kan bidra med sina erfarenheter både från sitt arbetsliv inom vården och sitt
engagemang inom politiken där hon även kommit i kontakt med myndigheter såsom SKR.
Hon har stor kännedom om hur systemen och processerna fungerar och även ett kontaktnät
inom områdena. Rosalie är en modig person som inte är rädd för att ta för sig och som
samtidigt är strategisk i att använda den kunskap hon har om hur systemen fungerar.
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Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Valberedningens förslag till suppleant:

Carina Bryntesson
Borlänge
Nyval (tidigare ledamot)
Arbetar som:
Radioloksoperatör på Green Cargo.
Erfarenhet:
Arbetar sedan 13 år inom järnvägen och har tidigare arbetat inom handeln.
Ledamot i Sköldkörtelförbundet sedan aug 2019. Erfarenhet av fackliga förtroendeuppdrag,
bl a som sekreterare och valberedare. Aktiv ledare inom Friskis & Svettis där hon också gått
ledarskapsutbildning.
Varför kandiderar du till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet?
Carina drivs av en vilja att förändra sköldkörtelvården där hon vill förbättra bemötandet och
kunskapsläget inom vården. Hon älskar att jobba med människor. Carina brinner för
medlemmarnas bästa, för medlemsvården och att hjälpa medlemmarna med deras frågor.
Vad räknar du med att bidra med/tillföra till förbundet?
Carina vill bidra med sitt brinnande engagemang för sköldkörtelfrågor, se saker växa fram
och hon verkar för medlemsnytta i förbundet. Hon är drivande, fokuserad och målmedveten,
hon tar ansvar för de uppgifter hon åtar sig.
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Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Valberedningens förslag till suppleant:

Karin Malmström
Stockholm
Nyval
Arbetar som:
PR‐konsult på Westander Publicitet och Påverkan.
Erfarenheter:
Pol. Mag från förvaltningshögskolan i Göteborg, grundexamen i historia från Bordeaux, läst
journalistik. Tidigare arbetat på Stockholms Handelskammare där hon haft flera tjänster bl a
som näringspolitisk expert men även varit kommunikationsansvarig för en organisation inom
Handikapprörelsen.
Varför kandiderar du till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet?
Karins engagemang bottnar i hennes egen och familjens sjukdom. Hon anser att det finns för
lite kunskap om och engagemang för sköldkörtelsjukdomar. Det är många som mår dåligt
och som skulle kunna må mycket bättre. Sköldkörtelproblem får för lite uppmärksamhet, det
behövs mer forskning och individanpassad vård.
Vad räknar du med att bidra med/tillföra till förbundet?
Karin vill använda sin kompetens och erfarenhet till att bidra till förbundets förmåga att få
till ett ännu mer aktivt påverkansarbete. Hon är angelägen om förbundet bidrar till en ökad
samhällsdebatt kring sköldkörtelfrågor. Hon vill att vi syns och hörs mer så vi kan skapa mer
resurser till sköldkörtelvården.
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Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Valberedningens förslag till auktoriserad revisor samt suppleant:

Henrik Olsson
BDO
Auktoriserad revisor
Affärsområde, Revision
Nuvarande roll på BDO
 Partner och Kontorschef Kungsbacka
Relevant erfarenhet
 Varit verksam inom yrket sedan 1991, auktoriserad sedan 1998
 Har ett intresse för föreningsliv och varit själv aktiv i ett antal idrottsföreningar
 Vald revisor och utför revision av 90‐konto
 Vald revisor och utför revision av ideella föreningar
 Vald revisor och utför revision av äkta och oäkta ekonomiska föreningar
 Ytterligare klienterfarenhet: ‐ Är revisor i ca 160 bolag i varierande branscher
”Vi offererar ett årligt arvode enligt följande specifikation:
Revision 40 000 SEK”
”Övriga tjänster
Vårt arvode inkluderar konsultation för att besvara frågor och att ge råd utan att någon form
av undersökning, utredning eller djupare analys behöver göras.
På begäran lämnar vi ett beräknat arvode för varje planerad extra insats. För mer
omfattande extratjänster och projekt upprättar vi ett uppdragsbrev.”
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Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Valberedningens förslag till lekmannarevisor:

Jenna Häivälä
Stockholm
Nyval
Arbetar som:
Sales operations advisor på Unit4.
Erfarenheter:
Kandidatexamen inom internationell handel samt magisterexamen inom
ledarskap. Har arbetat med kundservice, säljsupport och ekonomi.
Tidigare fackliga förtroendeuppdrag. Varit styrelseledamot och suppleant i två olika
bostadsrättsföreningar. Numera revisor i en bostadsrättsförening.
Varför kandiderar du till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet?
Jenna motiveras av den sjukdomsresa hon själv gjort och de insikter hon fått genom detta.
Hon anser att förbundet gör ett viktigt arbete bl a genom att sprida information och höja
kunskapsnivån, och vill stötta detta med sina kunskaper och kompetenser. Jenna tycker
förbundet fyller en viktig funktion för sköldkörtelsjuka och att det är viktigt att
organisationen är stark.
Vad räknar du med att bidra med/tillföra till förbundet?
Jenna är bra på att söka information, är administrativt lagd och kommer därför ha lätt att
följa och göra uppföljningar av styrelsearbetet löpande. Hon beskriver också att hon vill ha
en öppen dialog med styrelsen. Hon vill bidra till en stabil och trygg organisation.
Jenna anser att det är viktigt att ha ett bra samarbete med sin revisorssuppleant så att
denna också håller sig uppdaterad i arbetet.
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Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Valberedningens förslag till revisorssuppleant:

Ghalia Saidavi
Stockholm
Nyval
Arbetar som:
Ekonomichef och kreativ processinnovatör.
Erfarenheter:
Masterexamen i ekonomi och företagsadministration vid Stockholms universitet. Arbetat
som bl a redovisningschef. Varit förtroendevald som ledamot, ordförande samt kassör. Har
även varit revisor för två olika organisationer.
Varför kandiderar du till en förtroendepost inom Sköldkörtelförbundet?
För Ghalia har förtroendeuppdrag varit en viktig del av hennes liv och är något som ger
henne positiv energi. Efter att ha minskat ner på dessa känner hon att hon är redo för att ta
sig an ett nytt uppdrag. Att engagera sig i Sköldkörtelförbundet är en självklarhet för henne
då hon har ett stort engagemang för sköldkörtelfrågor på grund av sin egen resa.
Vad räknar du med att bidra med/tillföra till förbundet?
Ghalia vill kunna bidra med sin erfarenhet både av att vara revisor men även från sitt
yrkesliv. Hon har mycket erfarenhet av kommunikation och anser att det är ett viktigt
verktyg för en revisor. Både för att kunna kommunicera med medlemmar, men också i
arbetat med att granska och vara rådgivande till styrelsen.
Ghalia anser att det är viktigt att som revisorssuppleant ha ett bra samarbete med
lekmannarevisorn för att hålla sig uppdaterad i arbetet.
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Till medlemmar i Sköldkörtelförbundet, regionala länsföreningar, valberedning och
revisorer

Arvodering av förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslår en fortsatt deltidsarvodering av förbundsordförande för
mandatperioden april 2020 ‐ april 2022. Till detta föreslås de övriga i styrelsen få en
summa om 80 000 kr per räkenskapsår att fördela inom sig.

Arvodering av förbundsordförande
Efter gemensamma diskussioner anser både styrelsen och valberedningen att en fortsatt
arvodering av förbundsordförande är motiverad. Detta då förbundet är i en viktig fas där det
fortsätter att växa och organisationen utvecklas, vilket kräver kontinuitet och ett stabilt
ledarskap. I dagsläget bedöms en deltidsarvoderad ordförande vara både en bra och en
strategisk investering för förbundets framtid.
ARVODE
Ordföranden föreslås fortsatt få ett arvode på 30 % av ett prisbasbelopp/månad.
Prisbasbelopp för 2020 är fastställt till 47 300 kronor, vilket innebär att ordföranden kommer
att få 14 190 kr/månad under 2020. Detta justeras inför 2021 utifrån utvecklingen på
prisbasbelopp. Till detta tillkommer sociala avgifter.
MOTIVERING
Vi bygger en stark organisation
Sköldkörtelförbundet växer snabbt, det bildas hela tiden nya regionala föreningar och
förbundet fortsätter att växa och utvecklas tillsammans med närmare 6000 medlemmar.
Förbundet behöver ett stabilt ledarskap för att kunna utveckla organisationen och
verksamheten vidare. En målsättning för förbundet är att ta organisationen vidare till nästa
steg och uppnå kriterierna för att erhålla statsbidrag. Detta skulle innebära att förbundet fick
större möjligheter, exempelvis att anställa personal, forma ett kansli samt frigöra mer
resurser för att skapa medlemsnytta. Förbundet behöver en professionell och erfaren
ordförande för att leda oss framåt mot en starkare och större organisation.
Vi förhöjer och säkerställer kompetensen i styrelsen och organisationen
Valberedningen anser att förbundet fortsatt är i behov av en arvoderad ordförande med
vana av att leda större ideella organisationer i förändring och god erfarenhet av
civilsamhället. Förbundet är i ett utvecklingsskede och då behövs en ordförande med hög
föreningskunskap både för att kunna höja kompetensen i styrelsen och i hela
organisationen.
Trygghet och stabilitet
En kompetent och erfaren ordförande skapar ökad trygghet och stabilitet i vår organisation.
Detta är viktigt i Sköldkörtelförbundet som växer snabbt och är i behov av en stabil grund
och kontinuitet. Genom att fortsatt arvodera vår ordförande möjliggör vi för denna att
avsätta och frigöra tid till sitt förtroendeuppdrag, vilket är nödvändiga förutsättningar för
förbundet under kommande mandatperiod.
Med anledning av detta föreslår valberedningen att fortsatt ha en arvoderad
förbundsordförande för Sköldkörtelförbundet.
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Arvodering av övriga styrelsen
De övriga i styrelsen (ekonomiansvarig, övriga ledamöter samt suppleanter) föreslås liksom
tidigare att få ett styrelsearvode i form av en gemensam pott, en summa pengar, att fördela
inom styrelsen. Denna summa föreslås vara 80 000 kr per räkenskapsår. Till detta tillkommer
sociala avgifter.
Tidigare har styrelsen själva fördelat dessa pengar fritt inom sig utan förbundsmötets
påverkan och styrning. Valberedningen föreslår denna gång att förbundsmötet ger styrelsen
rekommendationer för hur detta styrelsearvode ska fördelas och att dessa är:
en styrelsemedlems ansvar, engagemang och arbetsinsats.

Valberedningen föreslår förbundsmötet besluta
‐att förbundsordförande arvoderas med 30 % av fastställt prisbasbelopp per månad
‐att det sammanlagda styrelsearvodet för ekonomiansvarig, övriga ledamöter och
suppleanter fastslås till 80 000 kr per räkenskapsår samt,
‐att fördelning av detta styrelsearvode om 80 000 kr rekommenderas att ske utifrån
styrelsemedlemmens ansvar, engagemang och arbetsinsats
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Övriga nominerade
I samband med att valet har utlysts har fler nominerats än vad det finns förtroendeposter att
fylla. När valberedningen sammanställt sitt förslag till förtroendeposter har samtliga
nominerade därför fått tagit ställning till om de vill fortsätta sin kandidatur eller ta tillbaka
sin nominering. Detta av respekt för personernas anonymitet och integritet. Av de
nominerade har sju valt att dra tillbaka sin nominering medan övriga listas nedan.
Förbundsstyrelsen
Jonny Bramstång, Veddige
5 nominerade som valt att dra tillbaka sina nomineringar
Lekmannarevisor/revisorssuppleant
2 nominerade som valt att dra tillbaka sina nomineringar
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