Förbundsstämma 25 maj 2021

Val av valberedning
DAGORDNINGSPUNKT 13:2

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
att välja valberedning enligt förslag.

Valberedning 2021- 2022
Förbundsstämman i maj ska ta beslut om en valberedning, på ett förslag från Förbundsstyrelsen.
Valberedningen består av 9 ordinarie samt 5 ersättare. Avdelningarna ombads nominera senast 17 mars.
Nomineringsanmodan skickades ut i januari. Av 106 avdelningar har 15 avdelningar lämnat in en nominering
(det är tre fler än förra gången, dock kom några in sent). Se nästa sida.
Den valberedning som är i tur att ersättas har suttit i två år. Det har av olika anledningar varit en hel del
förändringar under tidens gång. Tre ordinarie ledamöter har avgått under perioden som varit. Under en tid var
det brist på ersättare, för att även bland ersättarna skedde avgångar. Emellertid mandattiden för den
valberedning som nu väljs är enbart ett år, vilket borde kunna minska rörligheten.
Förslag till valberedning
Ordinarie
Doris Philip, Spårtrafiken, nyval
Linda Ivung, Migrationsverket, omval
Johan Eklund, Arbetsförmedlingen, omval
Anders Tell, Skatteverket, omval
Angelica Hultgren, Polisen, (tidigare ersättare), nyval
Robert Lang, Kultursektorn, omval, samt Sammankallande
Airi Aspman, Trafikverket, nyval
Peter Karlsson, Försäkringskassan, nyval
Maria Persson, Universitet och högskolor, omval
Ersättare
Jenny Kingstedt, Statens instutionsstyrelse, nyval
Frida Billström MSB, nyval
Ulrika Fagerberg, CSN, nyval
Bo Fröström, PostNord (tidigare ordinarie), nyval
Anne-Christine Jonsson, Pensionsmyndigheten, nyval
--------------------------------------------------------------Nuvarande valberedning utsågs vid 2019 års Förbundsstämma
Ordinarie (enbart sju st = två vakanser): Robert Lang (Kultursektorn), sammankallande, Bo Fröström (Post
Nord), Linda Ivung (Migrationsverket), Johan Eklund (Arbetsförmedlingen), Anders Tell (Skatteverket), Jerk
Wiktorsson (Trafikverket), Maria Persson (Universitet och högskolor).
Ersättare (enbart tre st = två vakanser): Pär Renberg (Polisen), Susanne Ekström (Länsstyrelsen), Angelica
Hultgren (Polisen)
Ursprungligen innehavare av de numera vakanta platserna:
Ordinarie: Anne Hagberg (avsade sig uppdraget pga pension) samt Tracy Hoffman (avsade sig uppdraget pga byte av
arbete).
Ersättare: Zenita Eriksson (lämnat förbundet) samt Daniel Granath (invald i förbundsstyrelsen).
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