Valberedningens förslag till förbundsmötet den 16 April 2016 Sollentuna

Val av Ordförande för en tid av 2 år.
Valberedningen fö reslår
Ulla Gustavsson

Stockholm

Omval

Eskilstuna
Sundsvall
Växjö
Göteborg

Omval
Nyval
Omval
Nyval

Stockholm
Stockholm

Omval
Nyval

Malmö
Nora
Göteborg

Omval
Omval
Nyval

Mölndal
Malmö
Ängelholm
Stockholm
Stockholm

Omval
Omval
Nyval
Nyval
Nyval

Val av Styrelseledamöter för en tid av 4 år.
Valberedningen fö reslår
Christer Magnusson
Annika Edin
Mattias Tuneskog
David Lega

Val av Revisorer för en tid av 2 år
Valberedningen fö reslår
Revisor Åke Pettersson
Suppleant Hans Björck

Val av Lekmanna Revisorer för en tid av 2 år
Valberedningen fö reslår
Paul Alfons
Bernt Porsander
Monica Grote

Val av Ansvarsnämden ledamöter för en tid av 2 år
Valberedningen fö reslår
Maria Ceder
Jörgen Hemby
Kent Hamberg
Christina Hancock Brun
Robert Hernardi

Motiverat yttrande beträffande valberedningens fö rslag till styrelse.
Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i
styrelsen i Svenska Simförbundet med beaktande av bland annat förbundets strategiska utveckling,
styrning och kontroll. Oberoendefrågor och kö nsfö rdelning har också belysts liksom lämpligheten av
styrelsens storlek.
Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till förbundets verksamhet,
utvecklingsskede och förhållanden i ö vrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning.

Vid en bedö mning av de fö reslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess
förslag till styrelsesammansättning i Svenska Simförbundet uppfyller de krav som krävs.
Enligt valberedningens bedö mning är effektivitet i styrelsearbetet av stor betydelse fö r Svensk Simidrott.
Med hänsyn härtill, och med beaktande av den nuvarande storleken av Förbundet, har valberedningen
gjort bedö mningen att styrelsens storlek bö r hållas oförändrad.

Valberedningen har sedan föregående förbundsmöte, 2014, haft 11 protokollförda möten. Ett stort
antal kontakter med de röstberättigade medlemmarna har tagits bl. a vid Simidrottsforum
2015. 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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