
Valberedningens förslag
inför Söders SOL Tyresö:s årsmöte 26/3 2020

Val av föreningens ordförande och styrelse:
Valberedningen har av egen erfarenhet och i kontakt med övriga medlemmar fått uppfattningen att 
nuvarande styrelse är väl fungerande och har en tydlig riktning framåt. Vi ser därför ingen 
anledning att föreslå några stora förändringar. Valberedningen ser dock en liten risk med att exakt 
samma styrelse sitter för länge. Vi ser ingen större risk för stagnation eftersom styrelsen i stor 
utsträckning arbetar aktivt tillsammans med föreningens övriga ledare. En större risk, på sikt, kan 
vara att en stor del av styrelsen samtidigt tröttnar och vill avgå. För att förekomma den risken 
föreslår vi att styrelsen utökas med en medlem som inte suttit med på länge.

Till val av föreningens ordförande föreslås omval av Göran Thimberg som är tillfrågad och har 
accepterat att kandidera.

I styrelsen i övrigt är Felix Tiderman och Kristina Norin sedan förra året valda på ytterligare 
ett år och har för avsikt att fullfölja sina mandat.

Marianne Jernberg, Louise Bergman och Milan Kopp valdes för två år sedan och deras 
förordnanden går alltså ut i samband med detta årsmöte. Som sagts ovan så ser vi gärna att styrelsen
sitter kvar och samtliga tre är tillfrågade och har accepterat omval.

För en eventuell utökning av styrelsen har två förslag inkommit som båda är tillfrågade och har 
accepterat att kandidera. Dessa är Mattias Hovmöller och Ulf Hedberg. Föreningens stadgar tillåter 
att båda väljs utöver sittande styrelse men valberedningen anser att det kan räcka med att utöka med
en ny medlem.

Valberedningens förslag är:
Omval av Marianne Jernberg och Louise Bergman för en tid av två år.
Omval av Milan Kopp för en tid av ett år.
Nyval av Mattias Hovmöller för en tid av två år.

Valberedningen föreslår vidare att Ulf Hedberg väljs som styrelsesuppleant som inkallas när 
ordinarie medlem anmält förhinder.

Val av revisorer samt revisorssuppleant:
Olle Carlsson som under året varit revisorssuppleant har aviserat att han ej önskar kandidera i år. 

Valberedningen föreslår därför:
Omval av Anna Chavda och Cecilia Enbäck som föreningens ordinarie revisorer för en tid av 
ett år.
Nyval av Tomas Lilja som revisorssuppleant för en tid av ett år.

Samtliga är tillfrågade och har accepterat att kandidera.



Val av valberedning:
Sedan tidigare är Pär Svensson vald för ytterligare ett år samt Elisabeth Hovmöller för ytterligare 
två år. Anders Röstin har fullgjort sitt treårsmandat. Arbete med att hitta en ersättare på tre år pågår.

Valberedningen föreslår att:
Elisabeth Hovmöller väljs till valberedningens ordförande.
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