
BREV FRÅN VALBEREDNINGEN RGMF 
 

Dags att nominera – var med och påverka år 2017 
 
Ordförande har i oktobers Nyhetsbrev meddelat och uppmanar om 
Årsmötet: ändrat till 2017-04-29 Plats meddelas senare 
 
Valberedningen behöver allas medverkan för att kunna göra bra nomineringar. Det 
togs säkert upp på de regionala som genomfördes i okt-nov. Ta nu chansen att 
nominera dem du och din förening tror på! 
 
Valberedningens uppgift att förbereda årsmötets val till styrelse och revisorer år 
2017. Att hitta rätt personer till styrelse och revision är mycket viktigt.  Nu har 
startskottet gått och vi vill ha hjälp från er i lokalföreningarna för att finna kandidater 
till RGMFs förtroendeuppdrag. 
 
Valberedningen behöver nomineringar till: 

• Förbundsordförande mandattid 1 år 
• tre ledamöter med mandattid 3 år  
• en revisor med mandattid 2 år och  
• två revisorsersättare med mandattid 1 år. 

 
Valberedningen uppmanar alla lokalföreningar att utnyttja sin rätt och föreslå någon 
som ni tycker passar till ett uppdrag inom styrelsen eller revision. Har ni en kandidat 
– tala om för personen att ni vill föreslå hen och varför. Det är viktigt att personen är 
vidtalad och villig att bli nominerad. 
 
Valberedningen ska vid val till förbundsstyrelsen/revisionen beakta att den 
nominerade är medlem i förbundet. 
 
Valberedningen har gjort en lista över önskvärda egenskaper och kompetenser för 
uppdragen. 
 
Styrelsen: 
Delar RGMFs verksamhetsmål och syfte 
Erfarenhet från styrelsearbete och känna till styrelsens ansvar 
Vara insatt i något av RGMFs uppdragsområden 
Förmåga och vilja till samarbete inom en styrelse 
 
 
 
 
 
Revisionen: 
Dela RGMFs verksamhetsmål och syfte 
Vara insatt i föreningsarbete 
Vara insatt i ekonomisk  rapportering 
Ansvarstagande,  pålitlig och objektiv 
 
 



 
Sista datum för nominering är den 3 april 2017. Nomineringarna 
skickas till 
 
Kersti Ekblom Grönvall på e-postadress:kersti.ekblom@telia.com  
 
 
 
 
Har du frågor eller vill komma i kontakt med valberedningen: 
 

Namn Telefon E-post 

Kersti Ekblom Grönvall 0762 43 72 52 kersti.ekblom@telia.com 

Leif Christiansson 0733 82 52 32 leif.christiansson@gmail.com 

Ingrid Gutemyr 0725 02 23 61 gutemyr@telia.com 

 
 
Vänliga hälsningar  
 

Valberedningen RGMF 


