Protokoll från valberedingen
Valberedningen bestod av: Unn Harsem – Centerpartiet, Anna Falk - Centerpartiet, Cecilia Carpelan –
Liberalerna, Peter Backlund – Liberalerna, Martin Magnusson - LRF

Val av styrelse
Valberedningen föreslår 12 ledamöter och ingen ersättare.
Val av ordförande
Valberedningen föreslår Sara Svanström till ordförande. Valberedningen föreslår att vice och andre
vice ordförande väljs av styrelsen på det konstituerande mötet.
Namn
Sara Svanström
Jörgen Dyssvold
Bonnie Bernström
Hans Wiklund
Maris Sedlenieks
Lars Lundqvist
Pär Hommerberg
Renate Judes
Ashna Ibrahim
Adam Matheny
Christer Eriksson
Amina Laskar

E-postadress
sara.svanstrom@sv.se
jorgen.dyssvold@gmail.com
bernstrom.bonnie@gmail.com
wkalhans@hotmail.com
maris.sedlenieks@gmail.com
lars.lundqvist@bredband.net
hommerberg@hotmail.com
renatejudes@gmail.com
ashna.ibrahim@hotmail.com
adam.o.matheny@gmail.com
chrille71@gmail.com
amina.laskar@viunga.se

Grundorganisation
Liberalerna
Centerpartiet
Liberalerna
LRF
SPF
Liberalerna
Liberalerna
Kulturutövare och cirkelledare
Centerpartiet
Centerpartiet
Centerpartiet
Vi Unga

Telefonnummer
073-9322114
076-3175317
070-6040310
08 - 766 39 86
0760-22 05 90

070-7301513
0707-508797
0762-438730
073-9804050
076-2635817

Val av revisorer
Auktoriserad revisor
Anders Taaler, KPMG, ordinarie (omval).
Förtroendevalda revisorer:
Förtroenderevisor Olov Lindquist, L (nyval)
Förtroenderevisor Ragnhild Elfsö, C (omval)

Förslag arvoden och reseersättningar
Arvoden till styrelse, revisorer och andra förtroendevalda.
•
•
•
•
•
•

•

Avdelningsordförande 45 000 kr / år
Vice ordföranden 27 000 kr / år vardera
Sammanträdesarvode 550 kronor per sammanträde. Vid möten i direkt anslutning till varandra utgår
endast ett arvode.
Förtroendevald revisor 1 000 kr
Auktoriserad revisor arvoderas enligt taxa
Arvodering avseende förrättning under perioden mån-fre, kl 06.00-24.00: Ersättning utgår med 550
kronor upp till 3 timmar, 1 050 kronor över 3 timmar till styrelseledamot som deltar i sammanträde,
konferens, förbundsstämma eller som representant för avdelningen vid annan av styrelsen beslutad
och prioriterad aktivitet internt inom SV eller externt.
Avdelningsstyrelsen kan vid särskilt angelägna uppdrag till exempel för ombud vid förbundsstämma
även bevilja ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ersättning för förlorad arbetsinkomst avser
faktiskt förlorad arbetsinkomst i sin helhet. Därmed avses kontant lön eller motsvarande inkomst av
rörelse. Löneavdrag och inkomstbortfall ska styrkas. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska inte
reduceras mot utbetalt arvode.

