2018‐11‐27
Till samtliga föreningar inom Bohusläns Fotbollförbund

Bohusläns Fotbollförbunds årsmöte 2019‐03‐02 – val och nomineringar
Valberedningen har startat sitt arbete inför årsmötet 2019. Vi har intervjuat samtliga styrelsens
ledamöter samt kanslichefen kring frågor som förutsättning, engagemang, kravprofil etc.
Ordförande
Ledamöterna
Ledamöterna
Ledamöterna

Stefan Herre Eriksson
Patrik Bogren och Paul Flingmark
Cathrin Juusola och Bo Fagerberg
Jan Björklund och Helene Kallin

Står till förfogande
Står till förfogande
Avböjer omval
Kvarstår

Revisorer
Revisorsuppl

Jan‐Åke Niklasson och Stefan Johansson
Barbro Eklund och Thomas Olofsson

Står till förfogande
Står till förfogande

NYTT – På årsmötet 2018 beslutades att Disciplinutskottet ombildas till en Disciplinnämnd, denna blir
då valbar på årsmötet och oberoende av både styrelse‐ och kommittéledamöter. Distriktet följer
dessutom hur SvFF är organiserat. Nämnden består av en ordförande och fyra ledamöter.
Valberedningen består av en ordförande (väljs på ett år) och fyra ledamöter: två kvinnor och två män
(väljs växelvis för två år). Det är årsmötets ansvar att föreslå och välja valberedning.
Att nominera kandidater är en angelägenhet för samtliga föreningar och vi förutsätter att alla
diskuterar detta i respektive föreningsstyrelse.
Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av ordförande och sex övriga ledamöter, kvinnor och män.
Önskan är att styrelsen och disciplinnämnden dessutom är så allsidiga som möjligt – representation
från små och stora föreningar, från norr till söder, olika kön och åldrar. Vi ber om Er hjälp.
Föreningar kan både föreslå omval av de kandidater som svarat ”står till förfogande” och nominera
nya – även ett förslag på omval är alltså en nominering.
Mandatperioden är ett år för styrelsens ordförande, två år för övriga ledamöter, ett år för revisorer
samt två år för ordförande och ledamöter i disciplinnämnden.
Den eller de som föreslås till nyval, kommer valberedningen vilja intervjua under januari 2019, vilket
vi ber den nominerade föreningen informera om.
För att underlätta nomineringen för nyval av en person bifogas ett dokument detta brev.
Nomineringarna skickas senast den 15 januari 2019 till valberedningens ordförande:
Christer Nyman, mail christer@loppisuddevalla.se, vid frågor har han telefon 0734‐030405.
Med fotbollshälsningar och hopp om ett gott samarbete samt gensvar
Christer Nyman ordförande, Christer Andersson, Martin Hesselroth, Marith Rutgersson

