Bästa distriktsordförande och distriktssekreterare
Den av fullmäktige utsedda valberedningen har nu börjat arbetet inför 2018 års val av representanter till
fullmäktige, styrelse och resurslista i Föreningen Norden.
För att ge distrikten möjlighet att i lugn och ro förbereda nomineringarna inför distriktens årsstämmor vill vi
redan nu komma med några tankegångar.
Föreningen kämpar ständigt med nedgången i medlemstalen liksom många andra föreningar. Framför allt
behöver vi en föryngring som kan komplettera våra redan duktiga och erfarna medlemmar med nya fräscha
idéer. Arbetet med att öka medlemstalet kräver stora insatser.
Representanter till fullmäktige i juni 2018
Vi uppmanar distrikten att till fullmäktige utse en representant jämte ersättare för varje påbörjat antal av 600
medlemmar (väljs på 2 år). Medlemstalet räknas per 2017-12-31 och och hämtas via medlemsregistret
KomMed. Kansliet kommer att sända ut blanketter för redogörelse av distriktens val av representanter till
fullmäktige och dessa blanketter sändes åter till Föreningen Nordens kansli inom anvisad tid.
Till Föreningen Nordens fullmäktige utser valberedningen åtta ledamöter till resurslistan. Dessa ledamöter skall
vara personer som visat intresse för nordiskt samarbete och som kan bredda föreningens kontaktytor och
tillföra en extra kompetens. Valberedningen uppmanar lokalavdelningar och distrikt, att även komma med
förslag till personer på resurslistan. Dessa resurspersoner skall kunna vara Föreningen Norden till hjälp med
sina specialkunskaper och erfarenheter. De föreslagna personerna behöver inte nödvändigtvis vara betalande
medlemmar vid tillfället för nomineringen, men måste naturligtvis bli det.
Val till centralstyrelsen
Nominering till centralstyrelsen skall ske senast 18 januari 2018. I valberedningen kommer vi bland de
nominerade att även ta hänsyn till följande:
•
föryngring av styrelsen
•
någorlunda jämn könsfördelning
•
någorlunda jämn fördelning över landet
•
kompetens som behövs i dagens styrelse
Gällande den sista punkten ovan vill vi gärna se personer lämpade att bl.a. tillföra kunskap/erfarenhet som är
användbar för att genomföra de två viktiga målen (handlingsprogrammet och ökning av antalet medlemmar).
Det kan vara specialkunskaper t.ex. som journalistik, marknadsföring etc., men en god merit är också bred
erfarenhet av Nordenarbetet på fältet. De föreslagna personerna behöver inte nödvändigtvis vara betalande
medlemmar vid tillfället för nomineringen, men måste naturligtvis bli det.
Av dessa anledningar ber vi att nomineringarna till styrelsen innehåller uppgifter om
• namn, yrke, adress, telefonnummer, e-postadress och födelseår till den nominerade
• erfarenhet av Nordenarbete och/eller erfarenhet av annat nordiskt samarbete samt övriga
föreningserfarenheter.
• särskild relevant kompetens och den nominerades visioner som kan tillföras arbetet i centralstyrelsen
(bör formuleras av de nominerade själva på separat bifogat papper).

De nominerade skall vara tillfrågade och vara villiga att acceptera en nominering.
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Nomineringar till styrelsen och resurslistan görs till undertecknad ordförande i valberedningen och skall vara
valberedningen tillhanda senast den 18 januari 2018. Påminnelse om detta kommer ej att göras! Det åligger
distrikten att inkomma med nomineringar inom angiven tid, för att valberedningen skall kunna arbeta fram ett
bra förslag till ny styrelse och resurslista till fullmäktigemötet 2018.
Givetvis går det att skanna svarsblanketten, när du fyllt i den, eller eposta ditt svar. Jag bekräftar till dig när, jag
fått ditt meddelande.
Vi arbetar även med att hitta förslag till ny ordförande eftersom Sinikka Bohlin har meddelat att det är dags
för henne att lämna sin plats vid kommande fullmäktige.
Om ni har idéer om vem ni vill se som ny ordförande i föreningen ombeds ni snarast lämna förslag på namn
direkt till valberedningens ordförande Karin Söderberg.

Karlskrona oktober 2017
Med vänlig hälsning från valberedningen genom

Karin Söderberg
ordförande
Valberedningens sammansättning 2017-2018:
Ordförande:
Karin Söderberg
Övriga ledamöter:
Christina Ericsson
Per-Olof Widell
Johan Lindblad
Theodor Appelblad
Ingvar Ekbrand
Marit Lamberg

karin.soederberg@gmail.com 0455-277 97, 070-233 1997
Alebrunnsvägen 46, 371 42 Karlskrona
Nyköping
Uppsala
Lund

Skåne

Göteborg
Luleå

Älvsborg
Norrbotten

christina.ericsson@allt2.se
perolof.widell@nybyvision.se
skandinavist@gmail.com
theodorappelblad@gmail.com
ingvar.ekbrand@telia.com
nordenbd.marit@telia.com

070-769 5676
018-51 06 41
076-187 7232
070-008 5458
0707-13 14 93
070-658 3077
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