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Tillledningsutskottet 

Nominering till Intresseföreningen Bergslagets styrelse 2013 

Inledning 

Föreningens medlemmar har erbjudits att senast 2013-04-08 nominera ledamöter 
till föreningens styrelse samt revisorer inför 2013. Valberedningen ser gärna att en 
ledamot från vardera könet nomineras till styrelsen och att nominerade ledamöter 
ingår i sin moderorganisations styrande organ, till exempel kommunstyrelse eller 
motsvarande. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet beslutar 

att avstå från nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse 
samt revisorer inför 2013. 
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Till 
Intresseföreningen Bergslagets medlemmar 

Nominering av ledamöter tillintresseföreningen Bergslagets styrelse mm 

Vid föreningens årsmöte 2013, som genomförs torsdagen den 16 maj i Storfors, ska styrelse och 
revisorer väljas. styrelse och revisorer väljs årsvis. 

För att bredda nomineringsunderlaget ser valberedningen gärna att föreningens medlemmar, 
såsom skede föregående år, lämnar förslag på ledamöter till den kommande styrelsen. De 
medlemmar som tidigare nominerat ledamöter för hela mandatperioden tom 2014 behöver dock 
inte nominera igen. 

Från valberedningen sida har vi som ambition att utgå från följande urvalskriterier när vi, till 
årsmötet, föreslår vilka ledamöter som ska ingå i den kommande styrelsen. 

styrelsen bör 
-ha en så jämn könsfördelning som möjligt 
-representera medlemmarna i samtliga fem län där föreningen har medlemmar 
-spegla den samlade politiska kartbilden hos våra medlemmar 

Föreningens medlemmar erbjuds, som föregående år, möjlighet att senast 2013-04-08 nominera 
ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. Valberedningen ser gärna att en ledamot från 
vardera könet nomineras till styrelsen och att nominerade ledamöter ingår i sin 
moderorganisations styrande organ, tex kommunstyrelse eller motsvarande. 

Kopparberg den 28 januari 2013 

För valberedningen 

Ewa-Leena Johansson 
Sammankallande valberedningen/KS-ordförande Ljusnarsbergs kommun 

Bilagor 
stadgar 
Nomineringsblankett 
Förteckning styrelseledamöter, revisorer och valberedning med 
Sammanställning över nomineringar till föregående årsmöte 2012 

Intresseföreningen 
Bergslaget 
Myntgatan 2 

791 51 Falun 

Tel 070-283 94 88 

Fax 023-77 70 01 

org nr 85501-2327 

bg 5844-9216 

info@bergslaget.se 

www.bergslaget.se 


