Augusti 2019

Lokalföreningar i Anhörigas Riksförbund
Nomineringar till kongressen 2020
Under april månad 2020 kommer Anhörigas Riksförbund kongress att besluta om val av ledamöter
och ersättare till förbundsstyrelsen, stadgekommittén och revisionen för nästkommande
mandatperiod 2020 – 2022.
Enligt kongressens 2017 beslut har under innevarande mandatperiod de olika uppdragen till antalet
varit fördelade enligt följande sammansättning:
Förbundsstyrelsen: Ordförande, vice ordförande, fem ordinarie ledamöter samt två ersättare.
Stadgekommittén: Ordförande, två ordinarie ledamöter och en ersättare
Revisionen:
Två ordinarie ledamöter och en ersättare
Valberedningen kommer i sitt förslag till kongressen föreslå oförändrad sammansättning.
Det är dock kongressen som ytterst fattar det formella beslutet.
Observera att alla nomineringar ska ske på särskild nomineringsblankett enligt bilaga.
Det är angeläget att nomineringsarbetet i föreningarna kommer igång snarast. Det är också viktigt
att föreningarnas nomineringar skickas till valberedningen så snart som möjligt under hösten.
Dessa skall vara valberedningen tillhanda senast den 2 januari 2020 för att de enligt stadgarna ska
finnas med som förslag till kongressen.
Nomineringar skickas per e-post till Alf Andersson. alf.andersson@anhorigasriksforbund.se
eller per post; Kasmovägen 15, 196 31 Kungsängen.
För frågor ring gärna till någon av oss i valberedningen. Vi står vid behov också gärna till ert
förfogande för samråd.
För Valberedningen i Anhörigas Riksförbund
Alf Andersson
Ordförande
tel. 070-42 40 586
Övriga i valberedningen:
Siv Nilsson
Sonja Hall

070-399 38 81
070-520 25 17

Birgitta Odelstierna
Ulla Paulsson

070-726 36 82
070-543 93 77

Bilagor:
 Information inför nomineringsarbetet
 Nomineringsblankett
 Anvisningar vid ifyllning av nomineringsblankett
 Information om vilka av nuvarande förtroendevalda som är tillgängliga resp. icke
tillgängliga för nomineringar.

Information från valberedningen inför lokalföreningarnas arbete med
nomineringar till kongressen 2020

 Samtliga nomineringar skall ha inkommit till valberedningens ordförande senast den 2
januari 2020 för att kunna finnas med i bedömningen. Därför är det viktigt att
nomineringsarbetet kommer igång snarast och att nomineringarna skickas till
valberedningens ordförande Alf Andersson så snart som möjligt under hösten. Adressen
finns angiven på nomineringsblanketten.
 Nuvarande förtroendevalda skall, för att bli föremål för förslag till omval, också ha blivit
nominerade. Av bifogad bilaga framgår vilka som uttalat intresse av att låta sig nomineras.
 Den som nominerar någon ska använda det framtagna nomineringsformuläret. Viktigt att
samtliga rubriker besvaras. Beskriv den nominerades bakgrund och kvalitéer och varför
du/lokalföreningen nominerar vederbörande.
 Dokumenterad kunskap och erfarenhet av anhörigfrågor är viktigt.
 Aktiv föreningserfarenhet är värdefull.
 Den nominerade skall acceptera nomineringen vilket ska framgå av den inskickade
nomineringsblanketten.
 Valberedningen kommer att ta personlig kontakt med samtliga som blir nominerade för ett
mer fördjupat samtal.
 Inför kongressen kommer valberedningens förslag att redovisas skriftligt i utsända
handlingar. Likaså kommer nominerade som ej är föremål för valberedningens förslag att
redovisas skriftligt i utsända handlingar.
 Valberedningens målsättning är att det slutliga förslaget skall innehålla en jämn geografisk,
köns- och åldersmässig spridning för de olika uppdragen baserad på kompetens för de olika
uppdragen.
För valberedningen i Anhörigas Riksförbund
Alf Andersson
Ordförande
tel. 070-42 40 586

