Valberedningens förslag till kandidater för valbara poster vid 2020 års föreningsstämma i
Ekekullens samfällighetsförening.
För att få en kontinuitet i föreningens styrelse och funktionärer med kunskap och erfarenhet
föreslår valberedningen nedanstående personer, som ställt sig till förfogande, som kandidater till
respektive angiven post.
Valberedningens förslag till årets valbara förtroende och funktionärsposter är följande:
Till posterna som ordinarie styrelseledamöter föreslås:
●

Philip von Schwerin (Ledamot) - Har 1 år kvar på mandat

●

Marcus Lindholm (Ledamot) - Har 1 år kvar på mandat

●

Hravn Forsne (Ledamot) – Omval för 1 år.

Till funktionen som styrelseordförande 1 år, dvs. fram till nästa stämma föreslås
●

Philip von Schwerin - Omval för 1 år.

Till posterna som styrelsesuppleanter föreslås:
●

Johan Bengtström (Styrelsesuppleant) - Omval för 1 år.

●

Hans Löfsten (Styrelsesuppleant) - Omval för 1 år.

Till posterna som revisorer föreslås:
●

Hans Brusewitz (Revisor) - Omval för 1 år.

●

Fredrik Skanselid (Revisor) - Omval för 1 år.

Till posten som revisorssuppleant föreslås:
●

Cecilia Ollfors (Revisorssuppleant) - Omval för 1 år.

Förslag till valberedning för nästkommande period presenteras på mötet.

Valberedningens motivering:

Valberedningens åsikt är att ovan föreslagen komposition av styrelsen och funktionärer med
tidigare erfarenhet av arbete i styrelsen m.m. uppfyller de kriterier som krävs. Valberedningen anser
att dessa kandidater tillsammans har kompetens och kunnande som behövs samt kommer följa
styrande lagar och förordningar som samfällighetsföreningar har att rätta sig efter och att man även
kommer att följa samt se till att föreningens egna regler efterföljs, vilka finns återgivna under fliken
”Bra att veta” på föreningens hemsida www.ekekullsvägen.se
Valberedningen har fått bekräftat att samtliga föreslagna kandidater ställt sig positiva till att
kandidera till respektive föreslagen post.
Valberedningen vill också passa på att än en gång upprepa att det inte bara är viktigt att ta fram och
föreslå lämpliga kandidater för val vid en ordinarie föreningsstämma. Det är minst lika viktigt att så
absolut många föreningsmedlemmar som möjligt kommer på den ordinarie föreningsstämman och
röstar så att ny framröstad styrelse får ett så stort röstmässigt stöd som bara är möjligt i förhållande
till det totala antalet medlemmar i föreningen.

Valberedningen
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