Närvarande:
Protokoll fört vid sammanträde med
Valberedningen för Studieförbundet
Vuxenskolan, Halland,
25 februari 2016.

Monica Karlsson
Lennart Ohlsson
Siv Nyman
Joachim Lindqvist - avdelningschef
Gunnel Wandel
Cecilia Bengtsson

§1
Sammankallande Lennart Ohlsson hälsades välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.
§2
Beslöts att arbeta efter föreslagen föredragningslista.
§3
Till ordförande för sammanträdet utsågs Lennart Ohlsson och till
sekreterare Joachim Lindqvist.
§4
Till att justera protokollet tillsammans med ordförande valdes Siv Nyman.
Följande förslag förelägger valberedningen stämman
§5
Val av mötespresidie:

Ordförande
Vice ordförande
Föredragande sekreterare
Protokollsekreterare

Lennart Kollmats
Lars Fagerström
Joachim Lindqvist
Anita Karlsson
§6

Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar

Styrelsen, arbetsutskott, revisorer och andra avdelningsnämnders
sammanträden samt deltagande i kurser och konferenser:
Arvode hel dag
1200 kr
” halv dag
750 kr
” kvällssammanträde
600 kr
Arvode, lör-, sön- helgdag
1200 kr
Reseersättning med gällande skattepliktig statlig milersättning med bil eller kostnad för
kollektivt färdmedel enligt billigaste färdsätt.
Ersättning för förlorad arbtesinkomst utgår.
Årsarvode ordförande
- tele- och dataersättning
Årsarvode vice ordförande
- tele- och dataersättning
Övriga ledamöter

32.000 kr
2.000 kr
11.000 kr
1.000 kr

inkluderar mötesersättning
inkluderar mötesersättning

- tele- och dataersättning
500 kr
Avdelningen står för ombudens omkostnader vid förbundsstämman.
§7
Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Ordförande samt nio ordinarie ledamöter varav tre väljs på förslag från
grundorganisationerna samt en från förbundet Vi Unga.
§8
Val av ordförande

Till ordförande föreslås Niclas Erlandsson.
Val av övriga ledamöter i styrelsen
Till ordinarie ledamöter föreslås:

Från grundorganisationerna föreslås:

Inga-Lill Kihlberg - Omval
Sven-Anders Svensson - Omval
Claes Åkerberg - Omval
Theodora Mavroidis - Omval
Maria Bronelius - Omval

Centern - Helen Andersson
Folkpartiet - Olav Magnusson
LRF - Annika Arnesson
Vi Unga Vakant
§9

Val av revisorer

Lena Olofsdotter
Gösta Gustafsson
Auktoriserad revisor, enligt upphandling
§ 10
Medlemsavgift för verksamhetsåret 2017.

Förslag 100 kr
§11
Sammanträdet avslutades.

Joachim föredrog en rapport från aktuell verksamhet.
§12
Sammanträdet avslutades.

Ordförande tackade för intresset och önskade alla en trevlig kväll

Vid protokollet
Joachim Lindqvist
Justeras
Lennart Ohlsson

Siv Nyman

Ordförande

Justeringsledamot

