
Valberedningens arbete och kandidatförslag inför Fältartisternas
Förbundsstämma 2023

Ärade medlemmar
 Nedan beskrivs valberedningens arbetsprocess och kandidatförslag.
Vi har med högsta ambition försökt anpassa våra förslag utefter styrelsens och förbundets behov 
genom att samtala med styrelsemedlemmar och noggrant tagit del av deras verksamhetsplan.

Process:
1. Undersökning: Diskuterat med styrelsen och andra funktionärer för att få fakta, synpunkter och förslag. Frågat om framtidsplaner som 

kan leda till nya behov eller på annat sätt kan påverka valen. Tagit del av protokoll.

2. Analys: 

1. Fastställt utgångsläget. Vilka avgår? Vilka bör avgå? Vilka sitter kvar ytterligare något år? Vilka kandiderar igen? 

2. Klargjort vilka poster och funktioner som blir vakanta.

3. Fastställt kravprofiler. Vilka funktionärer kommer att behövas och vilka egenskaper och kompetenser behöver de som individer 
och som grupp?

3. Vilka kandidater? Valberedningen tar fram egna kandidater grundat på ovannämnda faktorer. Kandidaterna har också föreslagits under 
samtal med medlemmar i förbundet.

4. Kolla kandidater: Gör en lista på alla föreslagna kandidater. Intervjuat kandidaterna vid behov.

5. Analysera kandidaternas styrkor och svagheter och jämför med kravprofilerna.

6. Välj ut de mest lämpliga. Sett till att förslaget är balanserat. Varit lyhörda för styrelsens behov och egna tankar. Skrivit en motivation för 
var och en av dem.

7. Valberedningens förslag ska givetvis av demokratiska skäl skickas ut till alla medlemmar innan årsmötet tillsammans med övriga 
årsmöteshandlingar. 

8. Framför och motivera förslaget på årsmötet. 

Dessa poster ses över ojämna år enligt stadgar:
 Vice Ordförande i förbundet, väljes ojämna år
 Sekreterare i förbundet, väljes ojämna år
 2 ordinarie ledamöter, väljes ojämna årtal
 2 ordinarie ersättare, väljes ojämna år
 Val av 2 ordinarie revisorer
 Val av 2 ersättare revisorer

Som ses i förslaget nedan flyttas poster om vid behov och då kan åren variera och fyllnadsval 
tillkomma.
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Kandidater  2023

Ordförande i förbundet, väljes jämna årtal 
Maria Almlöv (sittande)

Vice ordförande i förbundet, väljes udda årtal
Tomas Boström föreslås till vice ordförande på en period om 2 år (omval)

Förbundssekreterare, väljes udda årtal
Linn Ramstierna föreslås till sekreterare på en period om 2 år (nyval)

Förbundskassör, väljes jämna årtal
Mats Nordenborg (sittande)

2 ordinarie ledamöter, väljes udda årtal
            Christoffer Olsson föreslås till ledamot på en period om 2 år (nyval)
            Birgitta Henriksson föreslås till ledamot på en period om 2 år (nyval)

2 ordinarie ledamöter, väljes jämna årtal
Jenny Asterius-Persson föreslås till ledamot på en period om 1 år (fyllnadsval) 

            Daniel Sorange föreslås till ledamot på en period om 1 år (fyllnadsval) 

            2 ersättare, väljes udda år
     Magnus Rongedal föreslås till ersättare på en period om 2 år (nyval) 

Henrik Rongedal föreslås till ersättare på en period om 2 år (nyval) 

2 ersättare, väljes jämna årtal
Niklas Thelin  (sittande) 
Maria Johansson Josephsson föreslås till ersättare på en period om 1 år (fyllnadsval)

Val av 2 ordinare Revisorer:
Mikke Johansson föreslås till revisor på en period om 1 år (omval)
Johan Wikström föreslås till revisor på en period om 1 år (omval)

Val av 2 ersättare:
Martin Ehntorp föreslås till ersättare på en period om 1 år (omval)
Pelle Hogbring föreslås till ersättare på en period om 1 år (omval)
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Motivering för de 2 nya kandidaterna är följande:

Magnus Rongedal och Henrik Rongedal är båda engagerade och rutinerade fältartister sedan många 
år i förbundet.

Både dessa kandidater visar hög närvaro på kurser och sammankomster samt är musikaliskt rotade i
svenskt musikliv på högsta nivå. 

Fältartisternas styrelse har bett valberedningen att söka efter 2 individer som kan anta de uppgifter 
som ”medlemsutskottet” i styrelsen skall hantera.  Valberedningen tror att Magnus och Henrik med 
all deras kunskap, positiva energi och musikaliska kontakter, kommer passa perfekt för uppgiften.

Väl mött på Förbundstämman och Tack för förtroendet!

Eder valberedning

Sammankallande Linda Andersson, Stefan Flink, Marina Johansson, Marcus Hultkrantz samt Mats
Hermansson
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