VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISOR OCH VALBEREDNING
FÖR SVALORNA LATINAMERIKA – VERKSAMHETSÅRET 2019

Nedan presenterar valberedningen sitt förslag till styrelse för Svalorna Latinamerika avseende
verksamhetsåret 2019. Valberedningen bestod verksamhetsåret 2018 av Victoria Enström, Katarina
Wallgren och Merith Boman. Förslaget utgår från:
●
●
●
●

●

Nuvarande styrelses sammansättning med hänsyn till enskilda ledamöters beslut att
avgå, ställa upp för omval eller fortsätta i enlighet med sitt mandat
Svalorna Latinamerikas stadgar

[1]

En strävan efter att tillmötesgå de behov som identifierats enligt kommunikation med
sittande och avgående styrelseledamöter, sammanfattningsvis:
Kandidater med engagemang, erfarenhet av/kunskap om Svalorna LA:s frågor och
biståndsarbete inklusive fälterfarenhet, strategisk planering och uppföljning, erfarenhet av
insamling samt styrelseerfarenhet, förståelse för ekonomiska frågor och som delar
Svalorna Latinamerikas värdegrund.
Att i största möjliga mån sträva efter en bred kompetens och så stor mångfald som
möjligt avseende kön, bakgrund, ålder m.m.

1. Nuvarande Styrelse verksamhetsåret 2018
Ordinarie ledamöter vars tvååriga mandat löper ut:
Rodrigo Arce
Sigrid Gunnarsson
Anna Tingbäck

Ordinarie ledamöter med ett år kvar:
Lena Eriksson
Caroline Ullman
Elin Jakobsen Rydstedt
Julia Andén
Per Fröberg
Jacqueline Vega (avgår vid årsmötet)
Suppleant vars ettåriga mandat löper ur:
Stella Lundén
Ledamöter som har avgått under verksamhetsåret:
Marisol López
Michaela Hornegård

2. Valberedningens förslag styrelse verksamhetsåret 2019
Ordinarie ledamöter att väljas på två år
Rodrigo Arce – ställer upp för omval
Sigrid Gunnarsson – ställer upp för omval
Anna Tingbäck – ställer upp för omval
Victoria Särnhult -nyval
Teresa Allendes - nyval
Suppleant att väljas på två år
Josefine Mattsson- nyval
Caroline Björkdal - nyval

Ordinarie ledamöter med ett år kvar
Caroline Ullman
Elin Jakobsen Rydstedt
Julia Andén
Per Fröberg

Suppleant med ett år kvar
Lena Eriksson

Ordförande: Valberedningen föreslår att Julia Andén väljs till ordförande om 1 år.

Valberedning
Valberedningen föreslår Tamya Viinikka, Juan Orbegón, Victoria Enström samt Merith Boman.
Revisor:
Valberedningen föreslås att Carola Nilsson väljs om på två år.

[1]

Ur § 5 Svalorna LA:s stadgar: ”Styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelse ska väljas

vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och
kassör. Till styrelseledamot (eller suppleant) ska väljas aktiv medlem av föreningen. Mandatperioden är på två år. Vid
årsmöte kvarstår ena hälften av styrelsen medan den andra avgår. Vid en ändring från ett till två år mandatperiod väljs
hälften av styrelsen på två år och den andra hälften på ett år. Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter närvarar./…/”

