
Valberedningen SAFF  2017-03-25 

Valberedningens tillfrågan till dem vilkas mandattid utgår vid Årsmötets slut, om 

de vill kandidera för nästa mandattid. Samt att valberedningen meddelar 

röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på 

dem som har avböjt återval.  

Förbundsstyrelsen 
 
Ordförande - Mikael Gustafson – Omval för 1 år – Avböjer 
 
Kassör - Hans Ragnesjö – 1 år kvar på sin mandatperiod – Avgår 
 
Ledamot - Oskar Nellgran – Omval för 2 år – Avböjer 
Antidoping, Barn och ungdom 

 
Ledamot - Martin Söderberg – Omval för 2 år – Ja till omval 
Vice Ordförande, Presstalesman, VU. Nationella serier och turneringar 

 
Ledamot - Patrick Mesterton – Omval för 2 år – Ja till omval 
Evenemang 

 
Ledamot - Joan Travesset – Omval för 2 år – Ja till omval 
Sekreterare, Vision 2025 

 
Suppleant - Angelo Törnblom Welander – Omval för 1 år – Ja till omval 
Evenemang 

 
Suppleant - Andreas Östlund – Omval för 1 år – Ja till omval 
Nationella serier och turneringar 

 
Ledamot - Kristian Elisson – 1 år kvar på sin mandatperiod 
Nationella serier och turneringar, antidoping 

 
Ledamot - Thomas Ahlberg – 1 år kvar på sin mandatperiod 
Landslag, VU 

 
Ledamot - Henric Hedberg – 1 år kvar på sin mandatperiod 
Jämställdhet, integration och mångfald 

 

Fortsatt tidsschema inför mötet 22 april 

Senast 22/3 VB kommunicerar med de i FS som är uppe för omval 

(14 Veckor före årsmötet, ska VB tillfråga ja/nej för de som är uppe för omval) 

Senast 26/3 VB skickar ut informationen gällande omval i FS till distrikten 

(12 Veckor före, ska VB meddela D, vilka som avgår och avböjt återval) 

Senast 2/4 Distrikten kan lämna in nomineringar till VB 

(Senast 8 Veckor före mötet, kan D lämna förslag på personer) 

Senast 16/4 VBs förslag är klart för publicering 

(4 veckor innan årsmötet ska VB lämna sitt förslag till D samt lista på samtliga nomineringar) 

Valberedningen 
Ordf Artur Karlsson – Marika Holm – Emma Svensson 
Frågor eller nomineringar? Maila till valberedningen: artur_karlsson@outlook.com 


