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TREDJE BREV FRÅN VALBEREDNINGEN

Vem axlar jobbet som förtroendevald?
Det har varit ett mycket annorlunda verksamhetsår, för alla inom idrotten på väldigt många olika sätt
och även för oss i valberedningen. Alla förtroendevalda som vi pratat med vill vara kvar och arbeta för
cykelförbundet ytterligare en mandatperiod. Jag tror inte det har hänt under de åtta år jag jobbat med
valberedning för förbundet. Vi upplever att det finns ett lugn som i alla fall jag inte sett tidigare.

Nu när vi har pratat med alla i den nuvarande styrelsen har vi fått höra mycket positivt om arbetet
under året. Vi har även pratat med GS, Leif Karlsson och verksamhetsrevisor, Catarina Andersson för
att höra deras synpunkter. De digitala mötena har enligt alla fungerat förvånansvärt bra. Man har
kunnat tänka mer strategiskt då grengrupperna nu tar hand om de sportsliga ärendena. Det är bra
stämning och en juste attityd i gruppen och alla har möjlighet att göra sig hörda. De saknar däremot
mellansnacket vid kaffepauser och luncher.
Vi har sett några punkter som de flesta tycker skaver lite… Vi skriver inget här men hoppas att de är
med i planerna för framtida arbete.

På nästa sida finns våra förslag till de val som ska göras till förbundsstyrelse, disciplinnämnd,
verksamhetsrevisorer och ekonomiska revisorer.
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Valberedningen förordar:
Post

Namn

Motivering

Ledamot
Styrelsen 2 år

Thomas Backteman
Stockholm CK

Ledamot
Styrelsen 2 år

Johan Lindström
Åre Bergscyklister

Ledamot
Styrelsen 2 år

Linda Tufvesson
Långloppscupen CK

Revisor 1 år

Stefan Norell
Grant Thornton
Karl-Axel Ljungkvist
Grant Thornton
Catarina Andersson
Trampen CK
Södra Sandby
Carl Elfgren
Uppsala

Thomas har flera mandatperioder i styrelsen och vill
fortsättningsvis vara en del av förändringarna inom förbundet,
vilket vi är glada att rekommendera.
Johan har varit med en mandatperiod i styrelsen och lärt känna
arbetet och den svenska uppbyggnaden av idrottsrörelsen. Vi
ser med glädje att han vill fortsätta i styrelsearbetet.
Linda har nu varit med ett år i förbundets styrelse och vill
fortsätta arbetet i styrelsen. Vi förordar henne gärna för en hel
mandatperiod i styrelsen.
Vi förordar att Grant Thornton fortsättningsvis

Revisorssuppleant
1 år
Verksamhetsrevisor
1 år
Ersättare för
Verksamhetsrevisor
1 år
Ordförande
Disciplinnämnd 1 år

Martin Schwitzgold
CK Wänershof

Ledamot
Disciplinnämnd 2 år

Ulf Näslund
Timrå CK

Ledamot
Disciplinnämnd 2 år

Jacob Ceder
CK Wänershof

Vi förordar att Grant Thornton fortsättningsvis
Vi glädjer oss åt att Catarina vill fortsätta som
verksamhetsrevisor, så vi förordar henne.
Vi förordar Carl som ersättare även detta år.

Martin har nu flera års erfarenhet av arbete i disciplinnämnden.
Han har gått RF kurs om idrottsjuridik. Han är beredd att åter ta
rollen som ordförande.
Ulf är en erfaren kommissarie som har massor av erfarenhet av
arbetet i disciplinnämnden och som till vår stora glädje vill
fortsätta ytterligare en mandatperiod.
Jacob har flera års erfarenhet av arbetet och vill gärna fortsätta,
vilket vi tycker är glädjande.

Vi påminner om att detta gäller nu!
”För att SF ska uppfylla bestämmelserna om könsrepresentativitet krävs att den undre gränsen för
könsrepresentation säkerställs. Det innebär, mot bakgrund av förevarande beslut, att en SF-styrelse ska bestå av
minst 40 procent som identifierar sig som kvinnor, och 40 procent som identifierar sig som män, resterande del av
styrelsen kan bestå av kvinnor, män eller icke-binära personer.”
Så här säger våra stadgar…
” Vid förbundsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma
enligt 2 kap. 6 § punkterna 11-16 samt namn på samtliga personer som föreslagits till valberedningen.
Verksamhetsrevisorn har samma åläggande gällande 2 kap. 6 § punkt 17-18.
Valberedning och verksamhetsrevisor äger rätt att själva föreslå kandidater till posterna ovan utan att
förslag från SDF eller förening inkommit.”
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