Valberedningens förslag inför ordinarie årsstämma 201 8-05-07
På årsmötet 2017 valdes som valberedning, sammankallande Jan Runfors, Gunilla Söderqvist, Bo
Tyrefors, Sverker Lovén, Lotta Ljungberg.

Val av stämmopresidium
Valberedningen föreslår stämman besluta
att till ordförande för stämman välja Michaela Fletcher,
att till sekreterare för mötet välja Pontus Gelin, samt
att till protokollsjusterare tillika rösträknare utses av ombuden på
föreningsstämman.

Val av ordförande
Valberedningen föreslår stämman
att som ordförande välja Sune Fogelström, Värmdö (privat sektor)
Omval 2 år

Val av ledamöter till LAG
Valberedningen föreslår stämman
att som ordinarie ledamöter välja:
Ideell sektor:
Karin Broström
Karin Almlöf
Micael Söderman
Gunilla Söderqvist
Ulla-Britt Öhman
Anders Jansson

1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
nyval 2 år
nyval 2 år
omval 2 år

Privat sektor:
Sune Fogelström
Pia Nelson Önfelt
Lill Schierman
Ola Öberg
Åke Svedtilja
Björn Wolrath

omval 2 år
omval 2 år
1 år kvar
omval 2 år
1 år kvar
fyllnadsval 1 år
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att som ordinarie ledamöter från offentlig sektor välja:
Birgitta Söderberg, Östhammars kommun
Torkel Andersson, Norrtälje kommun
Kristina Eineborg, Österåkers kommun
Moa Öhman, Värmdö kommun
Erik Josephson, Haningen kommun
Jonas Karlsson, Nynäshamns kommun

Val av ersättare
Valberedningen föreslår stämman
att välja följande ersättare från ideell respektive privat sektor att inkallas i
turordning enligt nedan
Ideell sektor:
Clas-Håkan Jansson
Jan Runfors
Pascale Lacroix

Privat sektor:
Rune Wikström
Maria Nilsson
Qina Hermansson

att som personliga ersättare för ledamöter från offentlig sektor välja:
Stefan Edelsvärd, Östhammars kommun
Markus Iliev, Norrtälje kommun
Ann-Catrin Skogström, Österåkers kommun
Anna Spetz, Värmdö kommun
Göran Svensson, Haninge kommun
Cristina Escobedo Rudberg, Nynäshamns kommun
att samtliga ersättare väljs på en mandatperiod på 1 år.

Val av revisorer
Valberedningen föreslår stämman besluta
att som ordinarie föreningsrevisorer välja Bengt Akalla, Spånga och som
auktoriserad revisor, upphandlad av leaderkontoret, utse Karin Hammarberg.
Hammarbergs revisionsbyrå.
att som revisorssuppleanter välja Anders Olander, Norrtälje och som
auktoriserad revisorssuppleant, upphandlad av leaderkontoret, utse Alexandra
Lindqvist, Hammarbergs revisionsbyrå.
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Årsarvoden
Valberedningen föreslår stämman att inte ändra förra stämmans beslut ang. årsarvodena.
Tidigare beslut innebär
att inget årsarvode utgår till de kommunala representanterna i Leader
Stockholmsbygd,
att ordförande arvoderas med 30 000 kr/år,
att vice ordförande arvoderas med 6 000 kr/år,
att ledamöter i arbetsutskottet (ej ordförande) arvoderas med 6 000 kr per
person och år

Sammanträdesarvode
Valberedningen föreslår stämman att inte ändra förra stämmans beslut ang.
sammanträdesarvodena.
Tidigare beslut innebär
att inget sammanträdesarvode utgår till de kommunala representanterna i
Leader Stockholmsbygd,
att sammanträdesarvodet ska vara 220 kr/tim,
att sammanträdesarvodet, inklusive restid, utgår till alla av föreningsstämman
utsedda ledamöter, såsom styrelse, revisorer och valberedning, samt
att fastställa maxsumman för ett sammanträde med 2 200 kr.

Reseersättningar
Valberedningen förslår stämman besluta följande ersättningar:
att ingen reseersättning utgår till de kommunala representanterna i Leader
Stockholmsbygd,
att reseersättning för bil skall utgå med 18,50 kr/mil,
att egen sjötransport ersätts med 30 kr/distansminut oavsett färdmedel,
att annat färdmedel och/eller övernattning (logi) ersätts med de faktiska
kostnaderna, efter godkännande av ordförande. Ordförandens kostnader för
eventuella övernattning/annat färdmedel godkänns av vice ordförande.

Leader Stockholmsbygd | Hantverkargatan 24, 761 30 Norrtälje | 076 213 18 10
info@leaderstockholmsbygd.se |www.leaderstockholmsbygd.se

