Valberedningens förslag till styrelse, suppleanter samt
disciplinnämnd inför årsmötet 2018
Nedan följer valberedningens förslag till styrelsesammansättning, suppleanter samt
Disciplinnämnd inför årsmötet 2018.

Förslag till styrelsens sammansättning:
I den nuvarande styrelsen ingår 2 personer som sitter kvar till 2019.
Dessa är Ordförande Simon Vis Jamegar samt styrelseledamot Per-Ola Lindell.
I den nuvarande styrelsen ingår 1 person vars tid löper ut som vill bli omvald som ledamot.
Detta är styrelseledamot Susanne Kärrlander.
I den nuvarande styrelsen ingår 2 styrelseledamöter som EJ kandiderar för omval.
Dessa är styrelseledamot Evelina Andersson samt styrelseledamot Gösta Niklasson.
I den nuvarande styrelsen ingår 2 personer vars tid löper ut som suppleanter, dessa är Jenny
Johannesson samt Jan Eliasson. De har meddelat valberedningen att de EJ kandiderar för omval,
Jan Eliasson har meddelat att han endast vill kandidera som ledamot.
I den nuvarande styrelsen ska det väljas fyllnadsval för 1 år för avhoppande styrelseledamot
Lotta Källbom, samt Teimor Alexander Mullazadeh.
Valberedningen har som uppgift att komma med förslag till följande poster:
3 st. styrelseledamöter på 2 år
2 st. styrelsesuppleanter på 1 år
2 st. styrelseledamöter på 1 år/fyllnadsval
Valberedningen är tyvärr inte enig, därför kommer Ken Kvist samt Robert Nordman lämna in
varsitt förslag.
Robert Nordmans förslag
3 st. styrelseledamöter på 2 år
Karin Mattsson
Susanne Kärrlander
Jan Eliasson
2 st. styrelseledamöter på 1 år/fyllnadsval
Åke Johansson
Christine Andersson

2 st. styrelsesuppleanter på 1 år
Per-Axel Sjöholm
Dorian Butar

Valberedningens förslag till Disciplinnämndens sammansättning
I den nuvarande disciplinnämnden sitter två personer kvar till 2019, ledamot Anne Merete
Mellemsaether samt Mosa Sayed som suppleant. Valberedningen har till uppgift att föreslå
personer till nedanstående poster i Disciplinnämnden:
1 st. Ordförande/fyllnadsval på 1 år
1 ledamot i disciplinnämnden för en tid utav 2 år
1 suppleant i disciplinnämnden för en tid utav 1 år
Valberedningens förslag till val av personer i disciplinnämnden lyder:
Ordförande på ett år /fyllnadsval
Tommy Torstensson
1 ledamot på 2 år
John Brikell/Omval
1 suppleant på 1 år
Göran Andersson

Valberedningens förslag till revisorer
Valberedningen har även till uppgift att föreslå revisorer enligt nedanstående.
2 st. revisorer för en tid utav ett år, varav en auktoriserad.
1 st. revisorersättare för en tid av 1 år.

Förutom ovan nämnda har till valberedningen inkommit följande förslag på ledamöter till
boxningsförbundets styrelse

Pelle Löfving, Christine Andersson, Dorian Butar, Niclas Selberg, Jan Eliasson, Klas Sandberg och Åke
Johansson

Mvh
Robert Nordman
Ledamot Valberedningen

