
Till: Samtliga klubbar i Skånes Simförbund (Skåne-Blekinge)

Dags att nominera kandidater till styrelsen för Skånes Simförbund

Valberedningen söker nomineringar från distriktets klubbar till ledamöter i styrelsen för Skånes 
Simförbund. På årsmötet i mars (datum och kallelse kommer senare) ska vi formellt välja 8 poster:

 4 styrelseledamöter för 2 år
 1 styrelseledamot för 1 år (fyllnadsval)
 Ordförande för 1 år
 1 revisor och 1 revisorssuppleant för 1 år

Av de nuvarande i styrelsen ställer Inga Wulf och Magnus Jälminger upp för omval, parallellt med att
tre fortsätter sina 2-årsperioder: Josefine Askagården, Hilde Hansen och Torsten Buhre. Alltså 
välkomnar valberedningen era nomineringar till åtminstone 4 nya personer.

De kommer till en styrelse som arbetat bra under perioden med att utveckla organisationen, skapa 
ett gott arbetsklimat, fått ekonomin i balans, tydligare riktning med strategin och verksamhetens 
planering. Allt detta har underlättat för kommittéer/utskott och nätverk att breddas och vara mer 
aktiva.
De som ni nominerar kommer alltså att kunna fokusera sitt engagemang för att påverka och styra 
genom strategi och styrelsearbetet. Nu går Skåne Sim vidare med att stötta och utveckla simidrotten
i Skåne-Blekinge!

För att ge de bästa förutsättningarna för styrelsen söker därför valberedningen så bred 
representation som möjligt när det gäller:

 Kompetenser (erfarenhet av arbete inom simidrotten/föreningslivet och yrkeslivet)
 Små och stora klubbar
 Kön och åldrar
 Geografisk spridning

Vi ser fram emot ett aktivt nomineringsarbete från er inom distriktets klubbar. Ju större urval desto 
bättre förslag från valberedningen i slutänden.  På nästa sida hittar du förslag på hur en nominering 
kan se ut – ni skriver förstås efter eget huvud.

Vi ser gärna att ni försöker nominera kandidater före den 11 december 2022 för att möjliggöra för 
oss i valberedningen att få tid att göra ett noggrant research-arbete. Detta ger i sin tur våra klubbar 
ett väl genomtänkt nomineringsförslag.

Valberedningen för Skånes Simförbund 2022–2023

Barbro Olsson, ordförande i valberedningen
barbro.m.olsson@gmail.com, 070-634 33 23
Robert Johnsson, robert.johnsson@sktriton.se, 073-256 65 60
Magnus Harrysson (adjungerad), harrysson@ektv.nu , 070-314 86 02 
Pavo Corluka, pavo.corluka@infranord.se, 070-343 03 11
Jacob Schmidt, jacob@munkawebb.com, 073-315 70 68
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Nominering till poster inom styrelsen för Skånes Simförbund 
inför årsmötet 2023

Den vi nominerar är:

Dennes tel och/eller mejl:

Medlemsklubb:

Uppdrag inom simidrott:

Speciella kompetenser/yrkeserfarenheter:

Klubb som nominerar är:

Övrigt:

Tacksamma för förslag senast 11 december!
Sänds till Barbro Olsson, barbro.m.olsson@gmail.com
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