Valberednings utvärdering av
styrelsearbetet 2015 och förslag till
Styrelse 2016
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 utgjorts av ;

Thomas Werngren St.Ordf
Henrik Adnervik
Sara Sjöborg Wik
Lars Christenson
Mona Beckman
Christina Klingspor
Mats G Andersson
Det skall noteras att då föreningen bildats under 2015, så har inte §15 (val av styrelse och
period) kunnat tillämpats då styrelsen fanns på plats innan stadgar var etablerade. Den
sittande styrelsen har fungerat som interimistisk fram till dess förenings första årsmöte
har hållits, 27 februari 2016.
Enligt §17 så har valberedning genom intervju med alla styrelseledamöter utvärderat
styrelsens arbetssätt och effektivitet. Vidare har Valberedning värderat om nödvändiga
erfarenheter, kunskaper och tid för driva organisationen på bästa sätt.
Valberednings intryck är att styrelsearbetet fungerar väl, och att ledamöterna har
skiftande och kompletterande kompetenser, personligheter och erfarenheter, vilket
berikar styrelsearbetet.
Förslag till stadgeförändring
Stadgarna föreskriver att Ordförande skall välja på 4 år, och ledamöter på 2-4 år.
Valberednings uppfattning är det är en förlegad syn på styrelsearbetets behov av tempo
och behovet att kunna anpassa kompetenser till förändringar i omvärlden. Valberedning
förslår därför att stadgarna ändras så att ledamöter och ordföranden väljs på en period
om 2 år.
Valberedningsförslag till styrelse 2016
Ur den interimistiska styrelsen föreslås;

Tomas Werngren

Henrik Adnervik
Sara Sjöborg Wik
Lars Christenson
Mona Beckman
Mats G Andersson
För val av en period om 1 år. Anledning till val på endast ett år, är att dessa ledamöter
kommer att ha verkat i styrelsen i två år efter 2016 inkluderande 2015.

Ulrika Andersson, föreslås för val som ledamot för ordinarie period om 2 år (som ersätter
Christina Klingspor som inte står till förfogande 2016)
Björn Rosell föreslås som suppleant för en stadgeenlig period om 1 år – Valberedning
rekommenderar styrelsen att permanent adjungera Björn i alla styrelsemöten.
Presentation av de två kandidaterna
Ulrika Andersson: Har en examen i Hotel and hospitality mgmt ifrån Cornell i USA, hon
har arbetat med Hotel Mgmt i ledande befattning och just nu segments chef i ett
dynamiskt start-up bolag. Ulrika har arbetat på flera stor fälttävlans event med sponsorer,
event planering och mgmt, nu senast på EM i Blair 2015. Självklart brinner Ulrika för
fälttävlan och vi är säkra på att Ulrika kommer att bidra i styrelse arbetet med sin
erfarenhet av sponsor mgmt, event planering och inte minst med sin energi och glädje.
(Ulrika.malmoeventing@gmail.com)
Björn Rosell: Har en civilingenjörsexamen, och har en yrkesbakgrund inom IT branschen i
ledande befattningar, nu senast som som högste IT chef på SJ. Björn är intresserad
hästägare till en just nu 3* häst, och har arbetat i styrelsen på Årsta-Runsten med
Fälttävlan. Han är också engagerad förälder till en dotter som rider fälttävlan.
(bjorn.rosell@rosceo.se)
Ovanstående förslag presenteras av en i alla avseende enig valberedning
Hofterup 2016-01-29

Christer Sjöström
Annette Berg
Anna Felé
William Nilsson Freyer

