VALBEREDNINGENS NOMINERINGAR
I början av december meddelade styrelseledamot
Pernilla Ljungberg oss att hon inte är tillgänglig för
ännu en nominering till styrelsepost. Vidare har
valberedningen tidigt informerats av styrelsenestorn
Svante Stalin att han avböjer omval för ytterligare en
mandatperiod efter en rad av år i föreningens styrelse.
På uppdrag av föreningens medlemmar är valberedningens syfte att på
årsmötena föreslå en så stark styrelse som möjligt. Valberedningen har under
hela verksamhetsåret följt föreningen, föreningens styrelse och styrelsearbete
genom såväl skriftlig som muntlig information. Vi har arbetat med olika
scenario, såväl i det korta som långa perspektivet. Arbetsprocessen har likt
tidigare år inneburit att valberedningen ständigt för kontinuerliga samtal med
samtliga ledamöter i styrelsen, medlemmar i föreningen och samarbetspartners, för att vi skall kunna kartlägga önskade behov och kompetenser.
Därefter bearbetar vi namnförslagen och prövar matchning av dessa namn
gentemot kontinuitet och kompetensbehoven. Det i sin tur följs av ett större
antal personintervjuer av kandidater med tillkommande referenstagningar,
som leder fram till presentation av våra förslag vid föreningens högsta
beslutande instans; vårt årsmöte.
Enligt föreningens stadgar skall föreningens styrelse bestå av minst sex
ledamöter samt ordförande. Efter årsmötesval av ordförande och styrelseledamöter, har den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte, där man utser
vice ordförande, kassör, sekreterare samt eventuellt övriga ansvarsområden.
Vi vill framföra vårt tack till alla medlemmar som bidragit till kreativa samtal,
diskussioner och mail med förslag på kandidater som på olika sätt kommit till
oss under verksamhetsåret.

HÄRMED ÖVERLÄMNAR VALBEREDNINGEN
FÖRSLAG TILL MEDLEMMARNA ATT PÅ
ÅRSMÖTET 2018 BESLUTA OM ORDFÖRANDE
OCH STYRELSELEDAMÖTER
Vi föreslår medlemmarna OMVAL av ordförande för en tid av ett år:

Mats Tidstrand
Mats har varit föreningens ordförande sedan 2016.
Vi föreslår medlemmarna OMVAL av styrelseledamot för en tid av två år:

Mikael Malmqvist
Mikael invaldes i styrelsen på årsmötet 2017 genom fyllnadsval och med en
mandattid av 1 år.
Vi föreslår medlemmarna NYVAL av styrelseledamot för en tid av två år:

Vetton Gramozi är 27 år och är från Jönköping. Vetton är
Bolagsjurist på Qnister, där han dagligen arbetar med juridik och GDPR.

Han har varit aktiv i Jönköpings Södra IF sedan 2003. Med IF Haga som
moderklubb har Vetton fått sin fotbollsuppfostran i J-Södras akademi. Under
en tid tillhörde han den så kallade lärlingsgruppen till A-laget, men tyvärr
tvingades han avbryta sin spelarkarriär alltför tidigt på grund av skadeproblem. Han valde dock att fortsätta sitt engagemang i klubben och har
varit såväl tränare och scout. De senaste två åren har Vetton varit scoutansvarig i J-Södras akademi och bidragit till att flera lovande spelare och
ungdomslandslagsspelare valt att ansluta till klubben. Han tog sin juristexamen sommaren 2016 och har under studietiden hunnit med att sälja ett
bolag samt jobbat som Affärsutvecklare.

Vi föreslår medlemmarna NYVAL av styrelseledamot för en tid av två år:

Rony Forsberg

är 59 år och bördig från vasaloppsmetropolen Mora i
Dalarna. Han är sedan 1 år tillbaka VD på Jönköping Airport.

Ronys yrkesverksamma karriär har pendlat mellan Dalarna och Västkusten,
men nu är det Jönköping och Småland som gäller för ”masen”. Han har ett
långt förflutet inom flera stora evenemang och idrottsarrangemang. De flesta
av dessa tävlingar har gått på snö. Han har bland annat varit Event Director
för Skid VM i Falun 2015, han har varit Generalsekreterare för såväl Alpina
Junior-VM som Handikapp-VM, vinter. Under åren i Göteborg har både
Friidrotts-EM och Gothenburg Horse Show kunnat dra nytta av Ronys
kompetenser inom evenemangs- och sponsorarbete. Yrkesmässigt har han
lång erfarenhet av en rad tidigare utmaningar och uppdrag såsom VD,
Affärsområdeschef och Marknadschef.
Styrelseledamöter med mandat till och med årsmötet 2019:

Bo Plym, Daniel Akselson och Viktor Friberg
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