Valberedningens förslag till val på årsstämman den 7:e april
Val till Styrelsen
Det är valberedningens uppfattning att den styrelse som formerats under valåret 2018 kommit igång på ett
förtjänstfullt sätt när det gäller aktivitet och framåtsyftande verksamhet. Vi har därför, med stöd i de
synpunkter som kommit från ledamöterna själva, valt att arbeta med så stor kontinuitet som möjligt. Viss
förnyelse är dock nödvändig och sker också naturligt efter avgångar i förtid. En del skiften sker också inom
styrelsens roller.

Förslag
Ordförande:

Mia Sköld, Norrköping (Omval)
Styrelsen har under Mias ordförandeskap påbörjat ett antal processer för att stärka
medlemsengagemang och delaktighet. Svaren på den styrelseenkät som valberedningen
skickade ut visar också att styrelsen, trots valrörelse och valresultat, under Mias ledning
har både visioner och ambitioner att tackla de utmaningar som föreligger.
Valberedningen anser att Mia bör få ett förnyat förtroende att leda detta arbete.

Vice Ordf:

Gunnar Gustafsson, Linköping (Nyval – tidigare ledamot)
Gunnar har mycket stor rutin från såväl politiska som interna uppdrag. Han kom in som
ledamot i styrelsen under hösten och kommer som vice ordförande att utgöra ett mycket
gott komplement till ordföranden.

Sekreterare:

Elias Hallén, Motala (Nyval – tidigare ledamot)
Elias har varit ledamot i distriktsstyrelsen under 2018 och han är väl insatt i styrelsens
arbete. Som politisk sekreterare i Motala är han också väl insatt i arbete med
dokumentation och uppföljning.

Kassör:

Christoffer Sjögren, Mjölby (Nyval – tidigare sekreterare)
Christoffer har ett antal år styrelsen bakom sig och det senaste året har han varit
sekreterare. Christoffer är nu beredd att, med stöd av föreslagen revisor, påta sig
uppgiften att som ekonomiansvarig i styrelsen stärka den ekonomiska förvaltningen.

Styrelseledamot (2 år):

Sara Ponn, Linköping (omval)
Sara har tagit stor aktiv del i styrelsens utåtriktade arbete och bör få förnyat
förtroende som ledamot.

Bengt Cete, Norrköping (nygammalt val)
Bengt är en av våra mest rutinerade medlemmar. Hans stora och breda kompetens kan
nu åter komma styrelsearbetet till del.

Michael Williams, Norrköping (Nyval, tidigare tjg. ersättare)
Michael har på en mängd olika sätt varit involverad i distriktets arbete under flera år.
Han har tjänstgjort som ordinarie ledamot sedan avhopp av redan i maj 18. Det är
därför egentligen ett omval även om det formellt ska ses som ett nyval.

Margareta Holm, Kinda (omval)
Margareta tar också hon stor aktiv del i styrelsearbetet och de processer som styrelsen
har framför sig. Även hon bör få förnyat förtroende.

Normalt sett ska inga ettåriga val göra vid stämman. Nu finns dock två avsägelser i förtid.
Styrelseledamot (1 år):

Gudrun Skoog, Finspång (i.s.f. Cvijeta Stojnic-Karlsson)
Gudrun har suttit flera år i styrelsen och gjort stora insatser där. Senast som vice
ordförande. Också hon vill fullfölja de intentioner som styrelsen utvecklat under 2018.
Nu dock som ledamot.

Birgitta Rydhagen, Linköping (i.s.f. Roger Persson)
Birgitta är också mycket rutinerad och har nyligen varit kommunalråd i Linköping.
Valberedningen är mycket glada att hon nu vill återinträda i styrelsen där hon kommer
att bidra med mycket erfarenhet och kompetens.

Kvarstående ledamot (ej val):

Olov Öberg, Linköping (vald på två år 2018)

Ersättare, styrelsen:

Wolfram Antepohl, Linköping (omval)
Wolfram valdes till ersättare under föregående period och har bidragit i styrelsearbetet
på ett aktivt sätt.

Vera Frankova, Mjölby (nyval)
Vera är f.d. journalist med mångårig erfarenhet från östgötsk media och en mycket intressant
kompetens att involvera i styrelsearbetet. Hon har god kännedom om Östergötlands skiftande
förutsättningar vilket kommer att bidra till styrelsearbetet på ett spännande sätt.

Vakant

Övriga val
Revisorer:

Take Aanstoot, Linköping (nyval)
Take har mycket stor kompetens när det gäller ekonomisk redovisning och uppföljning.
Han är beredd att arbeta tillsammans med styrelsen för att systemera den ekonomiska
förvaltningen på ett bra sätt.

Vakant
Revisorsuppleant:

Kristina Bengtsson, Linköping (nyval)
Kristina har stor och lång erfarenhet från diverse politiska uppdrag och om partiets
organisation

Nominerad till riksvalberedningen: Johan Bergstedt, Linköping (nyval)
Johan är f.d. ordförande för lokalavdelningen i Linköping och har goda kunskaper om
partiets organisation.

Jämställdhets och mångf.amb:

Mia Sköld, Norrköping (omval)
Michael Williams, Norrköping (nyval)
Mia innehar uppdraget nu och är mycket aktiv. Vi frångår här den geografiska
spridningen genom att också föreslå Michael. Han har dock tidigare suttit i
riksorganisationens Jämställdhets- och mångfaldskommitté och är synnerligen lämplig
för det här uppdraget.

Nämndemannaval
Många goda kandidater har funnits till dessa uppdrag. Valberedningens huvudsakliga ingång i arbetet har
varit en mix av kontinuitet och förnyelse, uppdragsspridning, kompetens och erfarenhet samt så jämn
könsfördelning som möjligt trots att de stora flertalet kandidater är män. Vi anser här att vi har hittat en bra
mix av kompetenser som är relevanta för uppdragen
Nämndeman, Kammarrätten:

Annkatrin Johansson, Vadstena (omval)
Socionom med vidareutbildning inom kriminologi. Arbetat som kurator med fokus på
flyktingfrågor. Innehavare av uppdraget under föregående period

Övriga kandidater, kammarrätt:

Christian Pettersson, Motala
Bror-Tommy Sturk, Valdemarsvik

Nämndemän, Förvaltningsrätten:

Jan Kindesjö, Kinda (omval)
Innehavare av uppdraget under föregående period och vill gärna fortsätta med
uppdraget som han tycker är mycket meningsfullt. Utbildad inom offentlig förvaltning.

Jens Lindell, Norrköping (omval)
Lång erfarenhet av uppdrag inom tingsrätt och kammarrätt samt tvåmandatperioder i
förvaltningsrätt. Innehavare av uppdraget under föregående period.

Hans Eriksson, Kinda (nyval)
Socionom med lång erfarenhet som förvaltningschef. Arbetat såväl på länsstyrelsen som
i samordningsförbund. Stor erfarenhet av förvaltningsrättsliga frågor och socialrättslig
lagstiftning.

Hildegard Jarskog, Norrköping (nyval)
Erfarenhet av och stort intresse för Hälso- och sjukvårdsfrågor och i synnerhet av
rättspsykiatri. Har tidigare haft uppdrag i förvaltningsrätten.

Övriga kandidater, förvaltningsrätt: Jan Björfeldt, Mjölby
Helene Jareblad, Motala
Tommy Vaske, Linköping
Ulf Fransson, Linköping
Peter Nolinge, Linköping
Valberedningens ambition är att komplettera förslaget så att inga vakanser finns. Detta kan komma att ske
ända fram till mötesdagen.

Distriktsvalberedningen, MP Östergötland
Bengt Nordström
Helena Hillar
Stefan Arrelid
Mika Liffner
Take Aanstoot

