December 2017
Till alla föreningar inom FSSK

Nomineringar inför årsmöte 2018 – Dags att föreslå vilka ni vill se i FSSK:s styrelse,
kommittéer och i förbundsrådet!
Valberedningen ska till FSSK:s årsmöte ta fram förslag på ledamöter och ersättare till styrelsen,
revisorer och kommittéer. I sedvanlig ordning ska även ledamöter till Koloniträdgårdsförbundets
förbundsråd utses. I och med att förbundskongressen avskaffats och nya förbundsstadgar antagits,
innebär detta att medlemsföreningarnas möjlighet att påverka förbundets verksamhet sker via de av
FSSK:s årsmöte valda förbundsrådsledamöterna.
För att ta fram förslag på personer att utse till dessa uppdrag behöver vi i valberedningen hjälp från
er i föreningarna. Det är ni som medlemmar och styrelse i respektive förening som har kännedom om
tänkbara personer som kan utses till dessa uppdrag.
Val som ska genomföras vid årsmötet är:
Kassör för 2 år
Styrelseledamöter för 2 år (minst 3 st.)
Ersättare för 1 år (minst 3 st.)
Revisor, revisorsersättare för 1 år (2+2st.)
Kommittén för Framtidsfrågor, 5 personer
Kommittén för Fritidsträdgårdar, 5 personer
Kommittén för Information, 4 personer
Kommittén för Miljö och studier, 6 personer
Kommittén för Värderingsfrågor, 6 personer
Ombud till Koloniträdgårdsförbundets förbundsråd, 8 ordinarie + ersättare
Valberedningen kommer att intervjua samtliga personer som är valda idag, både för att få en bild av
hur arbetet fungerar och hur man ser på uppdraget, och även om det finns intresse att fortsätta sitt
uppdrag.
För att vi i valberedningen ska kunna föreslå bästa tänkbara företrädare för kolonisterna inom FSSK
behöver vi få förslag på kandidater. Antingen om det är någon annan du vill nominera, eller om du
själv vill ställa upp! Helst ser vi att du har tillfrågat den/de som du nominerar – ange detta i ditt
meddelande. Meddela även hur vi kommer i kontakt med dig och/eller med den/de kandidat/er du
föreslår.
Hör av er till oss i valberedningen om du har frågor.
Nomineringarna/förslagen skickas snarast, eller senast den 28 februari 2018 till,
valberedningen@fssk.se
Hälsningar
Helena Westerling
Kolonist i Skarpnäck
070 765 68 37

Britta Gussander
Kolonist i Gubbängen
070 173 47 82

Lennart Pöppel
Kolonist i Odlaren
070 877 47 20

