
 

 

 

 

Information från valberedningen 

Valberedningen har jobbat intensivt för att få fram kandidater till styrelsen. Som 

framgår av  ”Valberedningens förslag”, så har vi inte lyckats hitta en ny 

ordförande. Det innebär att i en styrelse som enligt tidigare beslut ska bestå av sju 

personer finns det nu endast sex personer p g a att ordförandeposten är vakant. 

Vi är övertygade om att dessa sex personer ändå med förenade krafter kommer 

att ro skutan i land, men som alla förstår så är detta inte en hållbar lösning på lång 

sikt. En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika 

frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete och 

representera föreningen i olika sammanhang. 

För att vi inte ska hamna i samma situation igen hoppas vi nu att alla goda krafter i 

föreningen kan bistå oss i vårt arbete att hitta en ordförande. Finns det någon av 

dina bekanta som skulle kunna bli ordförande eller skulle du själv kunna bli det? 

Fundera på det. Kontakta någon i valberedningen om du har förslag på ordförande 

eller om du har andra frågor. 

Förutom i styrelsen så behöver föreningen funktionärer av andra slag, ex v ledare 

av studiecirklar. Har du något specialintresse som du vill dela med dig av eller som 

du vill veta mera om? Eller är du helt enkelt bra på att leda ett möte? I en 

studiecirkel skaffar man sig gemensamt ny kunskap. Kontakta någon i styrelsen om 

du är intresserad. 

Sedan ett par år är det vi själva i föreningen som har hand om serveringen vid våra 

medlemsträffar i Missionskyrkan. Om du vill hjälpa till med serveringen, kontakta 

någon i styrelsen. 

Du kanske skulle vara intresserad av att diskutera seniorboende och vård och 

omsorg? Eller leda en stavgångspromenad någon gång ibland?  

Det finns utrymme för många aktiviteter i vår förening om vi alla hjälps åt! 

 

Valberedningen 

Elisabeth Blomkvist    Monica Bodling    Kerstin Forsman Eriksson 


