Saltsjö-Boo 14/10-2015

Valberedningen har bestått av Johan Linander (sammankallande), Åke Malmström och
Kenneth Hjelm (som dock har avstått från att deltaga i valberedningens arbete pga tidsbrist).

Valberedningens förslag till årsmötet med Boo
KFUM IA den 22 oktober 2015
Val av mötesfunktionärer:
Ordförande för årsmötet: Lars Berglund, f.d. ordf. Fritidsnämnden Nacka Kommun
Sekreterare för årsmötet: Niklas Dahlskog, Boo KFUM:s kanslist
Två justeringspersoner, tillika rösträknare: Föreslås på årsmötet

Huvudstyrelsen:
Huvudstyrelsen ska ha en ordförande och minst sex ledamöter. Ordförande väljs på ett år
medan ledamöterna väljs på två år (hälften väljs varje år). Samtliga sektioner ska vara
representerade i styrelsen. I år är det representanterna från badminton-, innebandy- och
danssektionen vars mandat går ut.
Magnus Jahnsson (badminton) och Roger Jakobsson (dans) har avböjt omval. Därutöver har
Jessica Thorelius (bordtennis), Håkan Thorsell (budo) och Cecilia Colliander (extra ledamot
för ansvar för ekonomi) avsagt sig sina uppdrag.
Ordförande: Hans Lenkert (omval)
Ledamöter: Jeanette Ericsson, innebandy (omval för två år)
Christina Öqvist, badminton (nyval för två år)
Anders Bölenius, bordtennis (nyval för två år)
Linda Andersson (nyval, fyllnadsval på ett år för Jessica Thorelius)
Vakant, budo
Mikael Kopriwa (tennis) är redan vald för ytterligare ett år.
Eftersom danssektionen inte längre finns i föreningen så måste en ledamot väljas som inte
stadgemässigt representerar någon sektion. Eftersom budosektionen inte har någon
verksamhet har det inte varit möjligt att hitta någon representant från den sektionen.
Suppleanter: Valberedningen föreslår att inga suppleanter väljs.

Revisor och revisorssuppleant för Boo KFUM IA:
Revisor:
Revisorssuppleant:

Ulrika Granholm Dahl, PwC, omval för ett år
Martin Näss Gustafsson, PwC, omval för ett år

Sektionsstyrelser:
Badmintonsektionen (avsägelse har inkommit till valberedningen från Axel Lenkert):
Ordförande:
Övriga ledamöter:

Hans Lenkert (omval)
Magnus Åberg, nyval för två år
Joakim Olofsson, nyval för två år

Magnus Jahnsson, Camilla Helmersson och Jesper Söderlund är övriga ledamöter som redan
är valda för ytterligare ett år. Sektionsstyrelsen utökas alltså med en ledamot.

Bordtennissektionen (två avsägelser har inkommit till valberedning, Mats Sterneby och Ella
Svahn):
Ordförande:
Övriga ledamöter:

Charles Sacilotto (omval)
Fredrik Colliander, nyval för två år
Julia Lundgren, nyval för två år
Ragnar Stare, nyval för två år

Thomas Sandelin, Anders Bölenius och Jonas Nyhammar är övriga ledamöter som redan är
valda för ytterligare ett år. Sektionsstyrelsen utökas alltså med en ledamot.

Budosektionen (tre avsägelser har inkommit till valberedningen, från Andreas Johansson,
Håkan Thorsell och Jan Karlsson)
Kent Mattsson har ej svarat på valberedningens frågor.
Eftersom sektionsstyrelsen inte haft några möten, ingen verksamhet och inte följt
huvudstyrelsens beslut så har HS beslutat att entlediga Kent Mattsson från sektionsstyrelsen
enligt § 33 i stadgarna.
Ordförande:
Ledamöter:

Inget förslag
Inget förslag

Eftersom budosektionen med detta förslag inte kommer att ha en beslutsmässig styrelse så
blir resultatet att sektionen indirekt blir vilande.

Innebandysektionen (inga avsägelser har inkommit till valberedningen):
Ordförande: Linus Olsson (omval)
Jeanette Ericsson, Dan Sundell och Nina Siirtola är övriga ledamöter som redan är valda för
ytterligare ett år.

Tennissektionen (avsägelser har inkommit till valberedningen från Joakim Alvetoft och Olle
Norin):
Ordförande: Mikael Kopriwa (omval)
Ny ledamot: Cecilia Mårdberg, nyval för två år
Kickie Jansen och Johan Hjelmgren är övriga ledamöter som redan är valda för ytterligare
ett år. Med valberedningens förslag minskas alltså sektionsstyrelsen med en ledamot.

Valberedning:
Samtliga ledamöter i valberedningen ställer sina platser till förfogande.

Revisor och revisorssuppleant för stiftelsen Boo KFUM Sporthall
Revisor: Ulrika Granholm Dahl, PwC, omval för ett år
Revisorssuppleant: Martin Näss Gustafsson, PwC, omval för ett år

