
Valberedningens förslag till styrelse i Smålandsdistriktet  2021 (Uppdaterad rev 2021-03-11) 

 

Styrelse 

Ordförande  Billy Andersson Omval 1år 

Vice Ordförande Tobias den Braver Omval 2år 

Sekreterare  Ann-Christine Holm   (1år kvar) 

Kassör  Anders Falk  Omval 2år 

1:a Ledamot  Carina Andersson   (1år kvar) 

2:a Ledamot  Anitha Alarik    (1år kvar) 

3:e Ledamot  Sanne Laursen  Omval 2år 

1:a Suppleant  Diana Valtysdottir   (1år kvar) 

2:a Suppleant  Jens Westerlund Omval 2år 

3:3 Suppleant  Christina Ulfsdotter   (1år kvar) 

 

Notera! Sittande styrelse under 2020 får förnyat förtroende av valberedningen. 

Revisorer 

Revisor  Christina Berggren Omval 1år 

Revisor  Katarina Andersson Omval 1år  

Revisorsuppleant Anna Karin Andersson Omval 1år 

 

Notera! Samma personer som utfört arbetet under 2020 med enda skillnaden att en suppleant (Gun 

Svensson Sävsjö BK) har utgått i samband med justering av antal suppleantpositioner från två till en i 

nya stadgarna för 2021.  

 

Valberedning - Väljs av årsmötet  

Sammankallande   Nyval 1år  

Ledamot  Monica Matysiak   (1år kvar) 

Ledamot    Nyval 2år  

 

Notera Uppdaterad info! Valberedning väljs av årsmötet och nya förslag på sammankallande och 

ledamöter får ej ges av sittande valberedning. Här måste ni i klubbarna inkomma med förslag på 

personer där dessa personer har gett sitt medgivande. Årsmöte kommer hållas den 13/6 och alla 

förslag på personer för val skall skickas till sekreterare i smålandsdistriktets styrelse senast den 19e 

Maj. sekreterare@sbksmaland.se.  

 

Utdrag ur stadgar:  

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.  

Senast den 15 december året före fullmäktige ska valberedningens preliminära förslag delges 

lokalklubbar.  

Notera! Lokalklubb kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid fullmäktige. 

Lokalklubb, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.  

Förslaget ska ange; • vilken funktion som avses, • namn, • en kort presentation och • uppgift om att 

den föreslagne kandiderar. Förslag till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda på följande epost: 

(sekreterare@sbksmaland.se ) senast den 15 januari. Därefter är nomineringen avslutad. 

 

Valberedningen Smålandsdistriktet 2021-03-11 

Sammankallande Ledamot   Ledamot 

Mikael Ström  Mathias Paulsson  Monica Matyziak 

mailto:sekreterare@sbksmaland.se

