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TREDJE BREV FRÅN VALBEREDNINGEN

Hej Cykelsverige! Vi saknar er i arbetet!
Vi skrev för ett år sedan om ett annorlunda verksamhetsår. Det har fortsatt varit annorlunda med en
pandemi som ännu fortsätter, om än med andra förutsättningar.
De digitala styrelsemötena fortsätter att fungera bra men nu vill alla verkligen ses på riktigt. Vi hoppas
verkligen att de som kommer att arbeta i styrelsen kommande verksamhetsår får den möjligheten.
Det vi tycker är riktigt trist är att vi inte fått in en enda nominering från en enda klubb eller distrikt.
Inte ett enda förslag på en person som ni tror kan göra ett bra arbete i styrelsen för förbundet. Det är
inte första året som vi helt saknar nomineringar men fortsätter det på samma sätt så kommer det att
bli svårt för valberedningen framöver. Så här skrev jag för två år sedan… Nästa år får ni, cykelsverige,
ny chans att nominera och ge oss bättre förutsättningar.
Valberedningen ska prata med och granska de kandidater som cykelsverige föreslår och sedan därifrån
förorda vilka som bör arbeta som förtroendevalda för förbundet. Det ska inte vara självklart att någon
fortsätter arbeta i styrelsen bara för att de själva vill. Det ska vara de bäst lämpade som har det arbetet
för förbundets bästa, vilket kan ha ändrats sedan förra året. Valberedningen ska inte ensam rekrytera
nya personer till förtroendeposter i förbundet.
Vi har även i år sett några punkter som inte riktigt fungerar… Det är inte vår sak att ta upp men vi
hoppas att dessa punkter kommer att fungera bättre framöver.

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

Ordförande för SCF
och styrelsen. 2 år

Stefhan Klang
Fredrikshof IF CK
Hässelby
Milla Jonsson
Bike 4 Life
Ingarö
Nils Olof Gustavsson
Velodrom CK
Falun

Stefhan vill fortsätta en fjärde period och vi är glada att han
fortsätter att ge stabilitet åt arbetet i styrelsen och förbundet.

Ledamot
Styrelsen 2 år
Ledamot
Styrelsen 2 år

Ledamot
Styrelsen 2 år

Ersättare för
Verksamhetsrevisor
1 år
Ordförande
Disciplinnämnd 1 år
Ledamot
Disciplinnämnd 2 år

Marie Rydne
CK Sundet
Västra Frölunda
Stefan Norell
Grant Thornton
Grant Thornton
Josefin Fors
Catarina Andersson
Trampen CK
Södra Sandby
Åsa Nilsson
CK Grand La Coupe
Nässjö
Martin Schwitzgold
CK Wänershof
Ulf Näslund
Timrå CK

Ledamot
Disciplinnämnd 2 år

Jacob Ceder
CK Wänershof

Revisor 1 år
Revisorssuppleant
1 år
Verksamhetsrevisor
1 år

Vi påminner om att detta gäller nu!

Milla är en klippa som engagerat arbetar med utbildningar och
vi är glada att hon vill fortsätta.
Nizze har jobbat många år på PostNord och varit drivande i
sponsring av PostGirot och Årets Postcyklist. Han är numera
engagerad i bancykling och ordförande i Velodrom CK. Han
brinner för ungdomsverksamhet och och hoppas kunna bidra
med ned driv och samarbete i styrelsen.
Marie har varit med i styrelsen i två perioder och fortsätter
gärna ytterligare en period.
Vi förordar Grant Thornton fortsättningsvis
Vi förordar Grant Thornton fortsättningsvis
Vi glädjer oss åt att Catarina vill fortsätta som
verksamhetsrevisor, så vi förordar henne.
Åsa är en strukturerad person som har tidigare erfarenhet av
arbete i styrelsen och därför passar bra som partner till
verksamhetsrevisorn.
Martin fortsätter gärna med arbetet i disciplinnämnden.
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.

”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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