Bilaga 4

Rapport från valberedningens arbete samt
valberedningens förslag till styrelse för
verksamhetsåret 2019
Den valberedning som tillsattes vid årsmötet 2018 har bestått av följande personer:
Inga Näslund (Adoptionscentrum, sammankallande), Göte Isaksson (BLLF Sweden),
Per Fröberg (Svalorna LA), Samuel Appiah-Kubi (Ghana Union, Umeå) och
Charlotte Wester (Emmaus Stockholm).
Under året har valberedningen haft sex sammanträden och därutöver ett antal
telefonkontakter. Representanter från valberedningen deltog vid Forum Syds
styrelsemöte den 25 januari 2019.
För att få underlag för arbetet har valberedningen skickat ut en enkät till styrelsens
medlemmar om hur man uppfattat att styrelsearbetet har fungerat under
verksamhetsåret 2018. Därutöver har alla styrelsemedlemmar intervjuats, liksom de
förtroendevalda revisorerna. Likaså har olika kontakttillfällen utnyttjats för ta emot
information från styrelseordföranden. Därigenom har valberedningen skaffat sig en
uppfattning om styrelsens arbetssätt och vilka särskilda erfarenheter det finns behov
av i den kommande styrelsen. Intervjuer har också genomförts med alla nominerade
styrelsekandidater.
I sitt förslag har valberedningen haft att beakta att styrelsen bör bestå av personer från
både stora och små organisationer, med erfarenhet av olika geografiska arbetsfält,
innefatta en rimlig fördelning mellan anställda och ideellt verksamma personer,
mellan kvinnor och män samt personer av olika åldrar. Frågan om kontinuitet i
styrelsearbetet har likaså beaktats.
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Valberedningens förslag
Förslag till ordförande (2 års mandat 2019-2021)
Joe Frans, Afrosvenskarnas Riksförbund (nyval)
Förslag till ordinarie styrelseledamöter (2 års mandat, 2019-2021)
Victoria Enström, Svalorna Latinamerika (omval)
Egle Obcarskaite, JLOF (omval)
Göran Alfredsson, Myright (omval)
Frida Dunger Johnsson, Emmaus Stockholm, Praktisk Solidaritet (nyval)

Fyllnadsval ordinarie ledamot (1 års mandat, 2019-2020)
Lina Remnert, RIO (nyval)

Förslag till suppleant (1 års mandat, 2019-2020)
Rosaline Marbinah, LSU (nyval)

Sittande styrelseledamöter har ett år kvar, valda till 2020.
Ordinarie ledamöter
Bengt Ekman, Svalorna Latinamerika
Brita Sydhoff, SILC
Tobias Linghag, Framtidsjorden
Suppleant
Monica Nordenwald, Afrikagrupperna

2

Bilaga 4

Förslag revisorer (1 år):
Auktoriserad revisor

Erik Albenius, PwC (omval)

Förtroendevald revisor

Hans Andersson, Nordisk Hjälp (omval)

Förslag revisorsersättare (1 år):
Auktoriserad revisor

Lena Svensson, PwC (omval)

Förtroendevald revisor

Yvonne Fredriksson, Palestinagrupperna (omval)

Övriga inkomna nomineringar
Eva Solly, Farmaceuter utan Gränser (Ordinarie, styrelsen)
Victoria Enström, Svalorna Latinamerika (Ordförande)
Bengt Ekman, ActionAid (Ordförande)
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