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Valberedningen SkåneSim
Inför årsmötet den 16 mars 2019 i Malmö.
Det är föreningarnas uppgift att lämna förslag till nomineringar. Under de senaste två åren har inga
nomineringar lämnats in (bortsett från ett förslag föregående år och ett förslag innevarande år, som
avböjt). Valberedningen har arbetat hårt för att finna kandidater som har de kompetenser som
behövs för att en styrelse ska fungera. Under 2018 har valberedningen än en gång vaskat fram ett 30tal möjliga förslag till ledamöter, av vilka endast 3 har accepterat att nomineras. Det har inte varit
möjligt för valberedningen att tillgodose att styrelsen innehåller nödvändiga kompetenser, som
sekreterare med goda kommunikationskunskaper eller en ekonom som kan inneha positionen som
kassör. Inte heller har det gått att finna någon att nominera till posten som ordförande.
Det är nu upp till årsmötet att inte bara bestämma sig för att välja/inte välja de nedan nominerade
kandidaterna utan också att föreslå kandidater för val till de lediga posterna för att tillgodose
stadgarnas minimikrav om en ordförande och sex ledamöter. Under senare år, dvs sedan Blekinge
inkluderades i SkåneSim, har styrelsen bestått av åtta ledamöter och en ordförande.
Valberedningen lägger fram följande förslag:

Ordförande
Förslag: Inget förslag

Ledamöter
Valda till årsmötet 2020: Isabel Heed, Lillian Johansson
Avgående ledamöter vid årsmötet 2019. Samtliga har förklarat att de inte står till förfogande för
kommande period. Nils-Håkan Algotsson, Elizabeth Karlsson, Jessica Nordefell, John Westergren
Avgående ledamot vid årsmötet 2019: Anders Wrenne, vald t o m årsmötet 2020

Förslag
Nyval för en period om två (2) år:
Håkan Andersson
Håkan är 45 år, egen företagare och medlem i Landskrona Simsällskap, där han arbetat i styrelsen i 8
år. Håkan har ingen utbildning inom simsporten.
Gabriella Svensson
Gabriella är 30 år, har examen inom Personal- och arbetsliv och arbetar som HR Business Partner på
Cloetta Sverige AB. Hon är medlem i SK Poseidon. Gabriella har funktionärs-, ledar- och
simtränarutbildning och har arbetat som simtränare i åldrarna 4-18 år.
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Nyval för en period om ett (1) år:
Hilde Hansen
Hilde är 46 år, har en Master i idrottsvetenskap från Norges Idrettshögskola samt studerat
projektledning och Ledning och Organisation vid Malmö Universitet. Hilde är medlem i SK Poseidon.
Hilde har bl a arbetat som idrottskonsulent och utvecklare i flera idrottsorganisationer i Norge,
Danmark och Sverige på klubb-, regional- och nationell nivå. Hilde har erfarenhet av styrelsearbete
från bl a Norges Olympiske Akademi och Studentstyret på Norges Idrettshögskole. För närvarande
arbetar Hilde som projektledare för Gilla Vatten och Nelms metod i Poseidon och som projektledare
för World Aquatics Development Conference.

Revisorer
Revisorer väljs för ett år i taget. Förslaget är omval av både ordinarie revisor och revisorssuppleant.
Ordinarie revisor

Revisorssuppleant

Lenny Persson
Auktoriserad revisor, Partner
Baker Tilly MLT

Jimmy Do
Auktoriserad revisor, Partner
Baker Tilly MLT

