
Beträffande VALEN vid Östsvenska FIFs årsmöte 2022
Uppdaterat 16/1.

Senast   1 jan (8v före årsmötet) tillfrågar valberedningen de vars mandattid går ut om de accepterar omval. 
Senast 15 jan (6v före årsmötet) redovisas beskeden här i detta dokument.
Senast 29 jan (4v före årsmötet) får föreningar föreslå kandidater till valberedningen.
Senast 12 feb (2v före årsmötet) presenteras valberedningens förslag här i detta dokument.

Valberedningen
Fredrik Ahlström (ordf), IFK Växjö, fredrik.ahlstrom@ifkvaxjo.se
Per Falkman, Wärnamo SK, per.falkman53@gmail.com
Suzanne Wiberg, Kalmar SK, suzanne.wiberg@gmail.com
Rolf Trulsson, Blekinge, tel. 070-828 01 45, trullerolf@gmail.com
Fredrik Nordenberg, Linköpings GIF, tel. 070-384 32 00, ordf@lgif.se

Val av ordförande och ledamöter till SDF-styrelsen, samt revisorer

Ska väljas Nuvarande (interims) Omval ok? Valberedningens förslag
Ordförande 1 år Lars Molin, Karlshamn Ja Återkommer senare med besked
Ledamot 1-2 år Ulrika Pizzeghello, Ör Ja
Ledamot 1-2 år Marina Karlsson, Nässjö Ja
Ledamot 1-2 år Peter Håkansson, Motala  Ja
Ledamot 1-2 år Carl Hedin, Växjö  Ja
Ledamot 1-2 år Ronny Krönvall, Värnamo  Ja
Ledamot 1-2 år Stefan Mattsson, Kalmar  Ja
Ledamot 1-2 år Binai Ahmad, Karlskrona  Ja
Ledamot 1-2 år Vakant

En ordförande ska väljas på 1 år. Åtta ledamöter ska väljas, varav fyra på 2 år och fyra på 1 år.

Arbetsbeskrivning Östsvenskas styrelse - vad tar man på sig som ledamot?
Möten med frivillig men önskvärd närvaro (preliminärt): ca: 4 st fysiska i januari (verksamhetsplanering), 
feb/mars (årsmöte), juni och oktober/november (höstmöte), plus ca: 8 st digitala vardagskvällar via Teams. 
Samt i övrigt läsa mail, engagera sig i aktuella frågor för Östsvenskas friidrott, valfri nivå och inriktning utifrån
kompetens och intresse. Eventuellt tilldelas du ansvar för något särskilt område, t.ex. något inom Friidrottens 
Strategi 2025.

Revisorer Nuvarande (Småland) Omval ok? Valberedningens förslag
Revisor 1 år Leif Karlsson, Rydaholm Ja Återkommer senare med besked
Revisorsuppleant 1 år Arne Lundblad, Växjö Ja

Östsvenskas ombud till Svenska Friidrottsförbundets Förbundsårsmöte
Östsvenska har ca: 18 st röster (kommer uppdateras till exakt antal) vid SFIFs årsmöte som går 26-27 
mars i Norrköping. Alla personer har möjlighet att anmäla intresse att vara ombud, intresseanmälan 
skickas till styrelsen@smfif.se senast 26 jan, därefter tas beslut. Ambitionen är att fylla alla platser.

Intresseanmälda: Kommer att redovisas här efter den 26 januari.

Även Valberedningen väljs på ett år, eventuellt enligt en turordningslista som vi isåfall 
återkommer med.
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