
VALBEREDNINGEN informerar
Vi står inför en ny situation på kommande årsmöte, om motionen från förra årsmötet går igenom!
http://www.yccsweden.se/arsmoetshandlingar-sp-2058521282

Då kommer enbart följande 4 funktioner i styrelsen att väljas bland medlemmar vid årsmöten – nämligen:

Ordförande = president
Vice ordföranden = regionchef
Sekreterare
Kassör
- övriga 7 regionchefer väljs per automatik
- regionchefens suppleant utses av regionchefen och bör fastställas av medlemsmöte
- följande mandatperioder gäller:
udda år väljs ordförande samt sekreterare för 2 år
jämna år väljs vice ordförande samt kassör för 2 år
varje år väljs övriga ledamöter för 1 år

Alltså inga övriga suppleanter i styrelsen.

Revisorer:
udda år väljs en revisor för 2 år
jämna år väljs en revisor för 2 år
suppleant väljs för 1 år

Nuvarande styrelse:
Ordförande/President Klas Panthell – avböjer omval – NYVAL PRESIDENT
vice ordförande/vice president Clas Blomberg – valdes 2014 på 2 år
sekreterare Lars Fritzon – valdes 2013 på 2 år – NYVAL SEKRETERARE
kassör Christer Sööder – valdes 2014 på 2 år – avgår på egen begäran - FYLLNADSVAL KASSÖR
ledamot Reino Persson – valdes 2013 på 2 år – ersätts av regionchef
ledamot Per Nilsson – valdes 2014 på 2 år – avgår 2016
ledamot Ulf Marknäs – valdes 2014 på 2 år – avgår 2016
suppleant Lennart Norling – valdes 2014 på 1 år
suppleant Tommie Nylund – valdes 2013 på 2 år
- att notera, suppleant väljs enligt stadgarna enbart på 1 år!

Revisorer:
Tomas Welander – valdes 2014 på 2 år – avgår 2016
Michael Bäcklund – valdes 2013 på 2 år – avgår 2015 – avböjer omval – NYVAL REVISOR
Ingen suppleant valdes …

Valberedningen väljer att dela upp regionerna mellan sig – för att jämna ut eventuell arbetsbelastning. Således ber vi 
medlemmar kontakta valberedningen – lämpligt efter genomfört medlemsmöte - enligt följande:

Rondellen regioner - Norr, Mitt och East
- mobil 0705 889546
- mail rondellen.ycc@spray.se 

Ulf Rasmussen regioner – Värmland/Örebro, West och Halland
- mobil 0723 685977
- mail ulf.rasmusson@yccsweden.se 

Christer Holst regioner – Småland och South
(sammankallande)
- mobil 0707 442330
- mail christer.holst@yccsweden.se 

Valberedningen har löpande kontakter under tiden och en avstämning i slutet av maj, för att kunna presentera förslag 
inför årsmötet.
Vi är därför tacksamma för förslag och synpunkter i god tid! Tack!
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