LRFs kommungrupp Lidköping

Valberedningens förslag till årsmötet 6 februari 2020

Om man kan anta att ett engagemang i kommungruppen varar mellan 5 till
10 år behövs det en genomsnittlig omsättning på 1-2 ledamöter per år. När
valberedningen började arbetet inför 2020 års årsmöte fanns det 3
avsägelser. Alla avsägelserna grundades egentligen på brist på tid att
utföra uppdragen. Det var från Jacob Hassel, Camilla Rosman och Marcus
Furusköld. Från Marcus var beskedet att han gärna fortsatte med
viltfrågorna men att styrelsearbetet totalt sett tog tid i anspråk som han inte
hade till förfogande. Valberedningens förslag blev ändå efter OK från
Marcus att han skulle kvarstå i styrelsen med en överenskommelse att
uppdraget skulle begränsas till viltfrågorna och att det bara förväntades
närvaro på styrelsemöten när dessa frågor behandlades.
Efter att valberedningens arbete avslutades i slutet av november 2019. Har
förutsättningarna För Camilla Rosman ändrats så att hon känner att tiden
finns och att hon gärna skulle vilja fortsätta i kommungruppens styrelse.
Från kommungruppen har det tagits kontakt för att diskutera det
stadgemässiga utrymmet för att ge Camilla plats i styrelsen, men det går
inte att utöka styrelsen då valberedningens förslag är på det maximala
antalet 11stycken.
Efter kontakter i valberedningen har flertalet ledamöter sagt att trots att valberedningen är
suverän att lägga fram förslag om styrelse, så vill man ändå efterkomma diskussionen i
kommungruppen. Därför ändrar valberedningen sitt ursprungliga förslag så att Camilla
Rosman föreslås till omval, samt att Marcus Furuskog inte föreslås till ledamot i styrelsen.
Han föreslås som ansvarig för jakt och viltvårdsfrågorna och adjungeras därmed till styrelsen
i dessa frågor. Adjungeringen innebär också beslutanderätt i jakt och viltvårdsfrågorna.

Mötesfunktionärer
Mötesordförande
Mötessekreterare
Justeringspersoner

(Stadga §4 punkt 1)
Helena Lundborg
Erik Pettersson
tillfrågas vid samlingen

N Härene -Hovby
Vinningaorten

Mandatperiod för styrelseledamöter samt antal styrelseledamöter
(Stadga §4 punkt 5)
 Valberedningen föreslår fortsatt ettåriga mandatperioder (ett eller tvååriga)
 Valberedningen föreslår fortsatt 11 ledamöter i styrelsen (3-11 ledamöter)
Förslag till styrelse och ordförande bland dessa
(Stadga §4 punkt 6)
1. Charlotte Andersson
N-Härene Hovby
omval
2. Maria Boklund
K Råda
omval
3. Lars Eliasson
Örslösa -Söne
omval
4. Josefina Guttman
Tunbygden
omval
5. Krister Ivarsson
Trässberg
omval
6. Martin Karlsson
N Kålland
nyval
7. Zarah Mellgren
Järpåsorten
omval
8. Hans Ottersten
Vinningaorten
nyval
9. Erik Pettersson
Vinningaorten
omval
10. Camilla Rosman
Vinningaorten
omval
11. Kent Thorstensson
Saleby
omval
Till ordförande bland ovanstående föreslås Josefina Guttman.

Val av fullmäktige till regionstämman (7 platser enligt besked) (Stadga §4 punkt 7)
Ordinarie
1. Josefina Guttman
Tunbygden
2. Kent Torstensson
Saleby
3. Erik Pettersson
Vinningaorten
4. Krister Ivarsson
Trässberg
5. Zarah Mellgren
Järpåsorten
6. Hans Ottersten
Vinningaorten
7. Martin Karlsson
N Kålland
Ersättare
1. Maria Boklund
K Råda
2. Charlotte Andersson
N Härene
3. Lars Eliasson
Örslösa Söne
4. Marcus Furusköld
N Kålland
5. Maria Olsson
N Härene Hovby
6. Håkan Eriksson
Vinningaorten
7. Lars Karlsson
K Råda
Om valda personer inte räcker för att fylla antalet platser har styrelsen genom presidiet möjlighet
att utse fullmäktige i förstas hand inom styrelsen, i andra hand av övriga medlemmar
Övriga val
Viltvårdsansvarig
Vattenvårdsansvarig

(Stadga §4 punkt 8)
Marcus Furusköld
Charlotte Andersson

omval
omval

Marcus Furusköld adjungeras till styrelsen med rösträtt i jakt och viltvårdsfrågor.
I den mån övriga val inte görs på årsmötet föreslår valberedningen att styrelsen ges mandat att till sig
adjungera eller utse funktionärer för avgränsade uppgifter.

