Valberedningens förslag
EDS Riksförbunds styrelse har under året som gått bestått av ordförande och 8 ordinarie
ledamöter. Flera ledamöter har under året hoppat av eller valt att inte deltaga vid förbundsstyrelsens möten. Detta har medfört att kvarvarande aktiva fått slita extra hårt och haft
svårt att orka med sina uppdrag.
Vi i valberedningen vill här och nu understryka att sitta i EDS Riksförbunds styrelse är ett
förtroendeuppdrag. När man valts in har man fått medlemmarnas förtroende. Det är inte
OK att inte fullfölja sitt uppdrag för att man inte kan prata med vissa andra styrelsemedlemmar. Vi vet alla att ha EDS är en utmaning med ork och allt annat i livet. Vi har
förståelse för att man då inte alltid har fullt med krafter och alltid orkar med styrelsearbetet,
men också något man själv måste reflektera över då man ställer upp för nominering till olika
uppdrag. För att underlätta för kommande styrelse har vi valt att utöka styrelsen med en
person.
Valberedningen har jobbat på följande sätt: Vi har haft tre fysiska möten, många telefonsamtal och chattar. Vi har tillfrågat samtliga ledamöter samt revisorer om de önskar
fortsätta sin mandatperiod alternativt ställa upp för omval. Vi har via Förbundsstyrelsens
hemsida, mail till samtliga medlemmar, och på mötet med kontaktpersoner efterlyst
personer som vill engagera sig i den kommande styrelsen. Det finns många starka personer i
det här förslaget. Valberedningen anser att dessa personer tillsammans besitter förmågan
att att föra EDS Riksförbund framåt under 2019.
Styrelseledamot som har 1 år kvar på sin mandatperiod
Ord ledamot: Jeanette Alfredsson
Valberedningens nomineringar till Förbundsstyrelse 2019
Ordförande
Ord. ledamot

?
Markus Otterloo
Brita Karlsson
Frida Dahlgren
Susann Markow
Anette Edler
Anna-Lena Hettevik
Annica Hilkkasdotter
Marie Falk
Jan Lindelöf
Ursula Thell
Jeanette Sjöberg

Revisor
Revisor
Valberedning
Sammankallande Lisa Ekblom
Ordinarie
Angelika Fisk
Suppleant
Anne-Lee Linderoth
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Nyval
Omval
Nyval
Nyval
Nyval
Nyval
Nyval
Fyllnadsvalval
Fyllnadsvalval
Fyllnadsvalval
Nyval
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Omval
Nyval

2019-03-11 Lisa Ekblom, Marie Axell och Angelica Fisk

