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Redogörelse för valberedningens arbete inför Föreningsstämman 2019

Valberedningen, som har bestått av Elin Edling (sammankallande), Emma Olofsson och Sara 
Nygren-Moström, har under 2018 haft kontinuerlig kontakt. 

Valberedningen har haft ett sammanträde i december då de kontaktade alla sittande 
styrelsemedlemmar. Några gick ej att nå och kontaktades därför vid senare tillfällen. 
Valberedningen har sedan haft kontakt med dem personerna som är föreslagna till styrelsen vid 
separata tidpunkter.

Denna skrivelse ska ses som ett protokoll för valberedningens arbete. Valberedningen anser att de 
uppfyllt stadgekravet att överlämna protokoll från valberedningens arbete när detta protokoll skrivs 
under av valberedningen efter Föreningsstämman 190224.

Här följer valberedningens förslag till styrelse för 2019, både nyval, omval, fyllnadsval och sittande 
anges nedan:

Ordförande (mandatperiod 2 år) 2018-2020 - Martina Karlsson
Ledamot (mandatperiod 2 år) 2018-2020 - Malin Lindahl

Kassör (omval, mandatperiod 2 år) 2019-2021 - Linda Ångman
Ledamot (fyllnadsval för Anders Nygren, mandatperiod 1 år) 2018-2020 - Anneli Lövgren
Ledamot (omval,mandatperiod 2 år) 2019-2021 - Inga Söderlind
Ledamot (omval,mandatperiod 2 år) 2019-2021 - Julie Sandberg
Ledamot (fyllnadsval för Madeleine Persson, mandatperiod 1 år) 2018-2020 - Peter Lindgren 
Wasserman

Suppleant (omval, mandatperiod 1 år) 2019-2020 - Julia Andersson
Suppleant (nyval, mandatperiod 1 år) 2019-2020 - Sten Widmark

Valberedningen har fått in förslag på andra personer till styrelsen och kontaktat dem, de har dock 
tackat nej till att föreslås till WBWR´s styrelse, enligt stadgar så ska dessa personer listas i denna 
skrivelse:
Hampus Jonsson

Här är förslag på Ombud till Förbundsstämman

Ordinarie: Martina Karlsson och Anneli Lövgren
Reserv: Julie Sandberg

Här nedan följer valberedningens förslag till revisorer 2018:

Revisor (omval, mandatperiod 1 år) - Linda Lindblad
Revisor suppleant (omval, mandatperiod 1 år) - Camilla Fransson

Här nedan följer valberedningens förslag till valberedning 2019, även inkluderat redan sittande:



Elin Edling (mandatperiod 3 år) 2017-2020, Sammankallande
Emma Olofsson (mandatperiod 3 år) 2018-2021
Sara Nygren-Moström (omval, mandatperiod 3 år) 2019-2022

De föreslagna kandidaterna som är nya kommer att ge en presentation av sig själva på årsmötet, 
om de har förhinder att delta så kommer en presentation att läsas upp av valberedningen. 
Valberedning kommer att finnas på plats på Föreningsstämman och mottar gärna tankar och 
åsikter från föreningens medlemmar.
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