Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 2019-2020
Hur valberedningen jobbat
Valberedningen har bestått av Anneli Nordling och Julia Hale. Vi har möts vid flera tillfällen
och haft kontinuerlig kontakt där vi diskuterat vilka kompetenser vi tror föreningen kan ha
nytta av i styrelsen. I vårt arbete har vi lagt stor vikt vid information vi fått från olika
kontakter i föreningen. Vi har haft telefonkontakt med alla nuvarande ledamöter om hur
arbetet fungerat under året som gått och om tankar för framtiden. Vi har även haft kontakt
med kanslichef för att fånga kansliets perspektiv. Kanslichef och ordföranden har vi haft
särskilda möten och avstämningar med.
Punktlista på vilka erfarenheter vi letat efter:
• Medlemsengagemang
• Långsiktig finansiering
• Strategisk ledning och erfarenheter från näringslivet
Vi har fått in förslag på nya styrelsekandidater via våra kontakter med kansli och sittande
styrelse. Ett medlemsutskick där nomineringar efterfrågades gav också gensvar och vi har
varit i kontakt med flera intressanta kandidater. Alla kandidater har blivit kontaktade och
tackade för sitt intresse och vi hoppas att några kan vara en resurs för föreningen i framtiden.
Efter flera samtal med kandidaterna är vi nu trygga med att kunna föreslå en mycket
kompetent grupp som väl besitter de kunskaper och meriter föreningen behöver för sin
styrning. Vi ser också att dessa kandidater kompletterar varandra bra både i erfarenhet, ålder
och bakgrund även om det finns brister i mångfald i ett större perspektiv. Detta är något
framtida valberedningar får arbeta vidare med.
Valberedningen har också diskuterat revisionen av föreningen och föreslår att årsmötet väljer
fyra revisorer varav två suppleanter vilket är enligt föreningens stadgar. Två av de föreslagna
revisorerna är inte auktoriserade revisorer och föreslås att särskilt granska styrelsens arbete.

Valberedningens förslag
Enligt föreningens stadgar ska årsmötet ”välja en styrelse på minst tre personer. Antalet
ledamöter fastställs av årsmötet på förslag av valberedningen. Mandattiden är två år”. Det
senaste åren har styrelsen bestått av åtta personer och vi föreslår även åtta personer i år.
Vi föreslår årsmötet att välja två nya styrelseledamöter och omval av en ledamot vars
mandattid går ut. Två ledamöter i sittande styrelse har mandattider som går ut men ställer inte
upp till omval.
Den ledamot som föreslås för omval är Liv Fjellander. Till nyval föreslås Julia Engqvist och
Sandhya Randberg. Alla val är på två år.
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Utifrån valberedningens förslag skulle styrelsesammansättningen bli följande:
Ledamöter
Nuvarande mandat till årsmötet år/omval/nyval
Sofia Stenfeldt (ordförande)
2020
Irja Sandin
2020
Leena Similä
2020
Bo Sundqvist
2020
Live Brathovde
2020
Liv Fjellander
omval med mandat till 2021
Julia Engqvist
nyval med mandat till 2021
Sandhya Randberg
nyval med mandat till 2021

Till revisorer föreslår valberedningen
Angelika Thor (auktoriserad revisor, ABC Revision)
Suppleant Jenny Gentele (auktoriserad revisor, ABC Revision)
Cecilia Näsman (föreningens ordförande 2017-2018)
Supplant: Daniella Nenander (mångårig fd styrelseledamot och tidigare anställd)

Presentationer av de som föreslås för nyval:
Julia Engqvist
Julia är kampanjansvarig på djurskyddsorganisationen World Animal Protection Sverige
(föräldraledig mars-september 2019). Arbetade tidigare som miljösamordnare och
projektledare på Stiftelsen Håll Sverige Rent, och på insamlingsavdelningen på
Världsnaturfonden WWF. Har en naturvetenskaplig master och har läst kurser i
internationella relationer och miljöledning.
Sandhya Randberg
Sandhyna är pedagog och företagare. Hon har arbetat med rättvis handel i 25 år och har bland
annat startat Väldsbutiken i Västerås. Genom sitt företag Oria som hon statat och drivit de
senaste 12 åren säljer hon ekologiska kläder och tygkassar. Orai och har såväl små som stora
kunder. Sandhya har varit med i flera föreningssamanhang och har även arbetat som konsult
bland annat på företaget Coompanion där hon stöttat insiativ till nya företag och utbildat i
styrelsearbete.
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