
 

 

”Valberedningens” förslag för 2020. 
 

Bakgrund 

Nästan samtliga ledamöter i styrelsen har avböjt omval dessutom har valberedningen 

frånsagt sig sitt uppdrag inför stämman. Sannolikheten att kunna skapa en fungerande 

styrelse på sittande stämma bedömdes vara obefintlig. Konsekvensen av att inte kunna 

tillsätta en fungerande styrelse skulle bli ett avvecklingsförfarande av distriktet. 

I det läget har distriktsstyrelsen utarbetat ett förslag till upplägg och arbetssätt som kunde få 

dem att ändå ställa sig till förfogande för val för ännu ett år. Därför föreslås endast 1-åriga 

mandatperioder. 

Det tänkta arbetssättet innebär att styrelsen minimeras till 5 ledamöter. Att sammanträdena 

företrädesvis sker på telefon samt att arvodering utgår dels för sammanträden, kurser och 

konferenser. Arvodering sker även till ledamot för operativt arbete avseende t.ex. planering 

och genomförande av nätverksträffar och andra aktiviteter enligt styrelsebeslut. Allt i syfte 

att göra det lättare att attrahera nya ledamöter till 2021 samt hålla distriktets verksamhet 

flytande. 

 

Förslag 
 

• Presidium på distriktsstämman 

o Ordförande:  Peter Weider 

o Sekreterare:  Marie Sandehult 

o Justerare:  Förslag på stämman 
 

• Mandattid för distriktsstyrelsens ledamöter och ev. ersättare 

o 1 år 
 

• Antal ledamöter och ev. ersättare i styrelsen 

o 5 ordinarie ledamöter 
 

• Representation av medlemsorganisationerna i distriktsstyrelsen. 

o Studieförbundet Vuxenskolan ges rätt att anmäla ledamot i styrelsen. 

o Styrelsen får adjungera ytterligare ledamöter med yttrande- och förslagsrätt. 
 



 

 

• Ersättning till distriktsstyrelsen m.fl.  

o Sammanträdesarvode: 200 kr / möte 

o Förrättningsarvode: 200 kr / aktivitet (skall vara beslutad av styrelsen) 

o Distriktsordförande: 2 000 kr / år 

o Kassör:  2 000 kr / år 

o För deltagande på nedanstående konferenser erhåller styrelseledamot ett arvode om 

1 000 kr vid ett tillfälle per år: 

▪ Fastighets- och försäkringskonferens 

▪ Ordförandekonferens 

▪ Övriga konferenser på riksnivå efter styrelsebeslut 

o Arvode vid planering och genomförande av verksamhet enligt 

styrelsebeslut: 180 kr / tim 
 

 

• Val av styrelse 
o Ordförande:  Ingemar Sandehult 
o Övriga ledamöter: Nils Erik Falk 

Björn Hådell 
Marie Sandehult 
 
Bengt Larsson kvarstår sedan 2019 
 

• Val av revisorer jämte ersättare: Bo Beijergård 

Veikko Skogh 

Torsten Andersson Ersättare 

Inger Molander Ersättare 

 

• Distriktets avgift för 2021 
o 300 kr 

 

• Val av Ombud och ersättare till Riksförbundstämman 2020 
o Utses av styrelsen 

 

• Val av ombud och ersättare till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstämma 2021 
o Nils Erik Falk med Ingemar Sandehult som ersättare 

 

• Val av valberedning inför 2021 års distriktsstämma 
o   

 


