VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ICSW:S ÅRSMÖTE
11 APRIL 2022
ICSW-Sverige har saxade mandatperioder för styrelsen och övriga funktionärer.
Tre av styrelseledamöternas uppdrag löper ut nu. En av de tre, Nessica Nässén
Gävle högskola, väljer att avsluta sitt uppdrag. Övriga två står till förfogande för
omval.
Resterande styrelseledamöter har ett år kvar på sin tvååriga mandatperiod och
är därmed redan valda för verksamhetsåret 2022.

Ambitionen inför kommande verksamhetsår har varit att utöka antalet
styrelseledamöter. Det ger bättre förutsättningar att spegla bredden i
organisationen och det stärker ICSW:s svenska nätverk.
Jämfört med föregående verksamhetsår utökas styrelsen med tre nya ledamöter
och revisionen förstärks. Allt enligt valberedningens förslag som presenteras
nedan.

VAL AV STYRELSE
6 a. Val av ordförande
Axel Ågren, FORSA. Omval för två år.

6 b. Val av vice ordförande
Eva Holmberg Herrström, enskild medlem. Redan vald tom 2022.

6 c. Val av sekreterare
Bodil Eriksson, enskild medlem. Redan vald tom 2022.

6 d. Val av kassör
Bert Åberg, enskild medlem. Redan vald tom 2022.

6 e. Val av övriga styrelseledamöter
Anna-Lena Andersson, Socialchef i Kalix kommun. Representerar Föreningen
Sveriges Socialchefer, FSS. Nyval för två år.
Nilla Helgesson, Direktor, Skyddsvärnet. Nyval för två år.
Åsa Paborn, Direktor, Stockholms stadsmission. Nyval för två år.
Emmeli Wulfstrand, Förbundsordförande Verdandi. Nyval för två år.
Christina Vauhkola, Frälsningsarmén. Har varit adjungerad som ersättare för
Robert Tuftström under del av 2021. Nyval för två år.
Lotti Ryberg Welander, enskild medlem. Omval för ett år.

6 f. Val av revisorer
Margareta Johansson Winberg, har tidigare representerat Aktiebolaget Vårljus
inom ICSW-Sverige. Nyval för två år som revisor.
Per-Uno Åslund, Frälsningsarmén. Nyval för två år som revisorssuppleant.

6 g. Val av representanter till ICSW:s globala General Assembly
Valet hanteras av styrelsen enligt sedvanliga principer.

6 h. Val av representanter till ICSW:s europeiska General Assembly
Valet hanteras av styrelsen enligt sedvanliga principer.

Thomas Goldberg, enskild medlem, står till förfogande som valberedning
för ett år.
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