Valberedningens förslag till förbundsmötet 2020

Val av Ordförande för en tid av 2 år.
Valberedningen föreslår
Pia Zätterström

Stockholm

Nyval

Val av Styrelseledamöter för en tid av 4 år.
Valberedningen föreslår
Christer Magnusson
Sue Oltner
Dennis Wikström
Andrea Davidsson

Eskilstuna
Södertälje
Östersund
Stockholm

Omval
Omval
Nyval
Nyval

Fyllnadsval för Stefan Persson för en tid av 2 år
Bert-Ola Eriksson
Stockholm
Nyval

Val av Revisorer för en tid av 2 år
Valberedningen föreslår
Revisor: Micael Schultze
Suppleant: Stefan Norell

Stockholm
Stockholm

Omval
Omval

Val av Lekmanna Revisorer för en tid av 2 år
Valberedningen föreslår

Rolf Alm
Benny Odell
Karin Rahm

Västerås
Västerås
Göteborg

Omval
Nyval
Nyval

Val av Ansvarsnämden ledamöter för en tid av 2 år
Valberedningen föreslår
Maria Ceder Ordförande
Jörgen Hemby V.Ordförande
Kent Hamberg
Christina Hancock Bruhn
Robert Hernardi

Mölndal
Malmö
Ängelholm
Stockholm
Stockholm

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse.
Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet o c h bakgrund som krävs i
styrelsen i Svenska Simförbundet med beaktande a v bland annat f ö r b u nd e t s s t r a t e g i s k a utveckling,
styrning och kontroll. Oberoendefrågor och könsfördelning har också belysts liksom lämpligheten av
styrelsens storlek.
Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till förbundets verksa mhet,
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning.
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag
till styrelsesammansättning i Svenska Simförbundet uppfyller de krav som krävs.
Enligt valberedningens bedömning är effektivitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Svensk Simidrott.
Med hänsyn härtill, och med beaktande av den nuvarande storleken av Förbundet, har valberedningen
gjort bedömningen att styrelsens storlek bör hållas oförändrad.
Valberedningen har sedan föregående förbundsmöte, 2018, haft 11 protokollförda möten. Ett stort
antal kontakter med de röstberättigade medlemmarna har tagits bl. a vid Simidrottsforum 2019.

Kontakter med alla som har uppdrag för SSF har tagits bl. a vid de årliga
uppstartskonferenserna. Vid dessa tillfällen har hela valberedningen deltagit. Tre
styrelsemöten har besökts av valberedningen.
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