Till röstberättigade föreningar i Svenska Skridskoförbundet
Valberedningen och förbundsmötet 2019
Vi närmar oss förbundsmötet 2019 och valberedningen har startat sitt arbete. Hela styrelsen står inför
omval och mandattiden är två år. Alla föreningar uppmanas komma med förslag till omval och nyval av
styrelseledamöter och revisorer.
Vid förfrågan till styrelsen har Ordförande, 4 ledamöter och Revisor-suppelant avböjt omval, (se bilaga 1).
Från styrelsen finns önskemål om att nya kandidater kan bidra med kunskaper om och har intresse för
allmänna idrottsfrågor, elitidrott, marknadsföring, försäljning och sponsring. Erfarenheter från förändringsoch utvecklingsarbete från andra idrotter eller näringsliv är också intressanta.
Svensk Skridsko är Svenska Skridskoförbundet och dess distrikt som består av anslutna föreningar med
aktiva och ledare. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål för att våra idrotter ska vara tilltalande,
starka och framgångsrika.
Vi som arbetar med att utveckla och driva förbundsverksamheten är indelade i följande konstellationer.
Förbundsstyrelsen - långsiktigt och strategi
Förbundskansliet - operativt arbete
Råd - rådgivande organ till operativt ansvarig personal
Kommitté - arbetar tillsammans med personal inom elitverksamhet
Arbetsgrupper - tillsätts vid behov vid längre arbeten/uppdrag
Projektgrupper - tillsätts vid behov för kortare projekt/uppdrag
Vårt mål är att Svensk Skridsko ska uppfattas som attraktivt, såväl vinter som sommar, för gammal och ung
och med aktiviteter som uppfattas som meningsfulla för alla som deltar, både aktiva och ledare. Vi arbetar
med verksamhet inom 5 olika idrotter; Hastighet, Inline, Långfärd, Roller Derby och Short Track.
Arbetsstruktur
Anställd personal är operativt verksamhetsansvariga för respektive råd
Generalsekreteraren - Organisation och Administration
Idrottskoordinator/ - Idrott- och Förenings
Idrottskoordinator - Nationell tävlingsverksamhet
Idrottskoordinator - Elit- och utvecklingskommittén
Vi uppmanar föreningarna att tänka på ovanstående vid nomineringar av kandidater. Tänk också på ålders
och könsfördelning.
Det är viktigt att föreningarna aktivt deltar i valprocessen och nominerar kandidater samt uttalar stöd för de
kandidater man önskar se valda. Nya kandidater måste vara vidtalade och villiga att ställa upp.
Valberedningen hoppas att samtliga röstberättigade föreningar utnyttjar sin möjlighet att påverka den
fortsatta utvecklingen av svensk skridsko.
Meddela era förslag till valberedningen senast den 1 mars, antingen genom telefonkontakt, via e-post eller
via vanlig postgång av bifogat dokument bilaga 2.
Daniel Jansson

Elin Sundling

0702–182108
Vi tackar redan nu för er hjälp.

Mia Folke

Bilaga 1
Sittande styrelses svar till valberedningen.

Namn

Bostadsort

Uppdrag

Svar

Mikael Eriksson

Uppsala

Ordförande

Avböjt uppdrag

Daniel Cabelduc

Segersäng

Ledamot och ansvarig för
elitfrågor

Intresserad av fortsatt uppdrag

Sebastian Falk

Sundsvall

Ledamot

Avböjt uppdrag

Monica Lidén

Stockholm

Ledamot

Avböjt uppdrag

Gisle Tverland

Malmö

Ledamot

Intresserad av fortsatt uppdrag

Fredrik Decker

Lidingö

Ledamot

Intresserad av fortsatt uppdrag

Maurine Filip

Stockholm

Ledamot

Intresserad av fortsatt uppdrag

Karolina LioLiou

Göteborg

Ledamot

Avböjt uppdrag

Eva Westin

Sundsvall

Ledamot

Avböjt uppdrag

Thomas Kleverman

Eskilstuna

Revisor

Intresserad av fortsatt uppdrag

Åke Pettersson

Stockholm

Revisor

Intresserad av fortsatt uppdrag

Kjell Morberg

Segeltorp

Revisors-suppleant

Avböjt uppdrag

Bilaga 2
SVARSBLANKETT
Vårt förslag på ordförande, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant är följande:
Namn

Motivering (bakgrund, erfarenhet och område som hen är
kunnig och intresserad av)

Röstberättigad förening
Kontaktperson

Telefon

E-post
Svars sänds till
Daniel Jansson
Sjödikenvägen 94
233 35 Svedala
E-postadress: danjansson@telia.com
Telefon: 0702-182108
Sista svarsdatum är den 1 mars 2019

