Till
Ordförande i
Svenska Seglarförbundets Distriktsförbund
och Röstberättigade Klassförbund
För kännedom till klubbar och klassförbund
Inför Seglardagen 2016 är det nu dags att fundera över de val som skall göras till Svenska
Seglarförbundets styrelse.
Synpunkter och förslag skall vara valnämndens ordförande Anders Pettersson
tillhanda senast den 15 januari 2016.
Ledamöter valda till Seglardagen 2016 och därmed på valbar plats är:
Ordförande Lena Engström
Skattmästare Victor Wallenberg
Ledamot Fredrik Norén
Ledamot Hans Ramne
Ledamot Arne Larsson
Ledamöter valda till Seglardagen 2017 är:
Vice ordförande Annika Ekman
Vice ordförande Karin Malmcrona
Ledamot Marie Björling Duell
Ledamot Jonas Brandén
Revisorer och revisorssuppleanter valda på ett år är:
Ordinarie revisor Ola Spinnars
Ordinarie revisor Thomas Olrog
Revisorssuppleant Bo Suneson

Valnämnden önskar således förslag på tänkbara styrelsemedlemmar, revisorer och även förslag på kandidater till
valnämnd att välja på Seglardagen 2016. Valnämnden nominerar sedan kandidater till styrelsen och revisionen.
Valnämnden kommer att meddela samtliga föreslagna valnämndskandidater på seglardagen.
Valnämnden utgörs av ordf. Anders Pettersson(Mora), Gert-Ove Forsberg( Lysekil),
Anna Klange Wikström( Stockholm), Kristina E Jönsson( Malmö) och Stefan Nordström( Umeå).
Förslag skickas till:
Anders Pettersson
Bryggerivägen 2
79237 Mora
anders.pettersson@siljan.com

Mora 2015-11-24
Anders Pettersson
Valnämndens ordförande.

Ur SSFs Stadgar
KAPITEL V- FÖRBUNDSSTYRELSEN
§1

Sammansättning m.m.

Förbundsstyrelsen, som har sitt säte i Stockholm, ska bestå av mellan åtta (8) och tio (10) ledamöter,
valda enligt följande: val av förbundsstyrelsen ska ske så att ordförande, skattmästare samt två till tre
(2-3) ordinarie ledamöter väljs på två (2) år vid Seglardag jämna år. Vice ordförande samt tre till fyra
(3-4) övriga ledamöter väljs på två (2) år vid Seglardag udda år.
Seglardagen utser ordförande, vice ordförande och skattmästare. Två vice ordföranden kan utses. De
ska ha särskilt ansvar för skilda delar av SSF:s verksamhet.
Endast medlem i förening är valbar till förbundsstyrelsen.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till ett verkställande utskott, som
utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på
enskild styrelseledamot eller anställd. Styrelsen får när som helst förändra eller återkalla sådan
beslutanderätt.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet
underrätta styrelsen härom.

Styrelsen ska bestå av kvinnor och män där båda könen ska vara företrädda av minst tre
ledamöter. Förbundet ska verka för att valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.
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