Valberedningens förslag till kretsstämman 2022,
Karlstadkretsen Svenska Röda korset
Enligt Svenska Röda Korsets stadgar ska valberedningen lämna förslag till
• ordförande till kretsen för 1 år
• övriga ledamöter i kretsstyrelsen, 1 eller 2 år
• revisorer och ersättare, 1 år
• ordning för val av valberedning inför nästa kretsstämma
I sitt arbete ska valberedningen särskilt ”…skapa förståelse för och stimulera människor att
medverka i föreningens arbete utan diskriminering av något slag, som etnisk eller social bakgrund,
kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning, funktionsvariation, språk eller politisk uppfattning.”
Valberedningen föreslår…
1.

Till antal ledamöter i kretsstyrelsen, inklusive ordförande
totalt 10 ledamöter

2.

Som val av ordförande, 1 år
P O Wikström.

3. Som val av övriga ledamöter
Marie Norrby, 2 år, omval
Margareta Larsson Nisser, 2 år, omval
Amanda Tufvesson x år, omval
Åsa Eriksson, 1 år, omval
Christine Wiklund 1 år, omval
Heiko Bubholz, 1 år, omval
Rani Thayaparan, 2 år nyval
Meta Fredriksson-Monfeldt, 2 år, nyval
Eva Stjernström, 2 år, nyval
4. Som revisorer, 1 år
Bengt Snellman, ordinarie
Su Ping Burman, ordinarie
Eva-Lena Nyrén, ersättare

5. Som ledamöter i valberedningen för kretsstämman 2023
Hannah Johansson, ordförande
Ingegerd Hedén
xx

Kretsstyrelsens förslag till ledamot i valberedningen
Gun Bodin

6. Förslag till valordning för valberedningen till kretsstämman 2023
A. Medlem tillhörande Karlstad Röda Kors-krets kan nominera en person till valberedningen.
Personen ska vara vidtalad och ha accepterat nomineringen. Nomineringen ska vara
valberedningen tillhanda senast 7 januari 2023.
B. Kretsstyrelsen nominerar 1 ledamot att föreslås till ny valberedningen vid kretsstämman
2023. Personen ska vara vidtalad och ha accepterat nomineringen. Nomineringen ska vara
valberedningen tillhanda senast 7 januari 2023.
C. Valberedningen nominerar 3 ledamöter att föreslås till ny valberedning vid kretsstämman
2023. Personerna ska vara vidtalade och ha accepterat sina nomineringar.

Karlstad den 19 januari 2022

Ingegerd Heden,

Hannah Johansson

Rani Thayaparan

Gun Bodin

