
3 mars 2019 

§7 15. STADGEENLIGA VAL 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

En av utgångspunkterna för valberedningens arbete har varit att ta vara 

på befintligt engagemang i nuvarande styrelse. En annan att tillgodose 

önskemål som kan komplettera styrelsen kring kompetens, erfarenhet eller 

geografisk hemvist. Då intresset för styrelseuppdraget inom nuvarande 

styrelse varit stort sker mindre förändringar. Styrelsen representerar olika 

erfarenheter, kompetenser och kunskapsområden ur tre perspektiv; som 

drabbad, anhörig och profession. 

I övrigt har valberedningen följt PALEMA’s stadgar  §3, moment 2. 

 

A. Kommentar till förändringar 

Rikard Höse valdes för 2 år vid förra årsmötet och fortsätter sitt uppdrag. 

Jan Bagge har öppnat för att lämna plats för val av nya ledamöter. 

Föreslås som revisorssuppleant. 

Kristina Almqvist lämnar styrelsen för att engagera sig i andra uppdrag 

inom föreningen. 

 

B. Till ordförande föreslås: 

Eva Backman    Nyval 1 år 

C. Till ordinarie ledamöter föreslås: 

1. Ulrika Lassborn Antell Nyval 2 år  

2. Grete Bernhardsson  Nyval 1 år  

3. Sten B Carlson  Omval 2 år 

4. Ulrika Hallin   Omval 1 år 

5. Liv Heike   Omval 2 år 

6. Maria Laurén   Omval 1 år 

7. Ann-Sofie Rytting  Omval 2 år 

 

D. Till suppleant föreslås: 

Olof Riesenfeld Nyval 1 år 

 

E. Till ordinarie revisor föreslås: 

Olof Hulthén  
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F. Till revisorssuppleant föreslås: 

Jan Bagge 

 

Valberedningen tackar för förtroendet och det engagemang som vi mött 

under arbetets gång.  

 

Pernilla Askenbom  Hans Almqvist 

Ledamot    Suppleant 


	Valberedningens förslag
	En av utgångspunkterna för valberedningens arbete har varit att ta vara på befintligt engagemang i nuvarande styrelse. En annan att tillgodose önskemål som kan komplettera styrelsen kring kompetens, erfarenhet eller geografisk hemvist. Då intresset fö...
	I övrigt har valberedningen följt PALEMA’s stadgar  §3, moment 2.
	A. Kommentar till förändringar
	Rikard Höse valdes för 2 år vid förra årsmötet och fortsätter sitt uppdrag.
	Jan Bagge har öppnat för att lämna plats för val av nya ledamöter. Föreslås som revisorssuppleant.
	Kristina Almqvist lämnar styrelsen för att engagera sig i andra uppdrag inom föreningen.

	B. Till ordförande föreslås:
	C. Till ordinarie ledamöter föreslås:
	D. Till suppleant föreslås:
	Olof Riesenfeld Nyval 1 år

	E. Till ordinarie revisor föreslås:
	F. Till revisorssuppleant föreslås:


