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Till Intresseföreningen Bergslagets medlemmar 

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm 

Vid föreningens årsmöte 2014, som genomförs fredagen den 16 maj i Skinnskatteberg, ska 
styrelse och revisorer väljas. Styrelse och revisorer väljs årsvis. 

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

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

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

Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att senast 2013-03-28 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 20 januari 2014 

För valberedningen 
{\ 

~2#!ta1 
h ansson 

~·· 

Sammankal de valberedningen!KS-ordförande Ljusnarsbergs kommun 
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stadgar 
Nomineringsblankett 
Förteckning styrelseledamöter, revisorer och valberedning 
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arg nr 85501-2327 
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INTRESSEFÖRENINGEN 

BERGSLAGET 
K011MUNER OCH REGIONER J SAMVERKAN 

Nomineringar tillintresseföreningen Bergslagets styrelse 2014-2015 

Nominerande organisation: ................................................................................................................... . 

Nominerad ledamot: ............................................................................................................................... . 

Motivering till nomineringen: ................................................................................................................ . 

Nominerad ledamot: ............................................................................................................................... . 

Motivering till nomineringen: ................................................................................................................ . 

Nominering av revisor 

!'-Jominerad revisor ............................................................................................................................ "" ... . 

Motivering .............................................................................................................................................. . 

• E-posta nomineringarna tili aima.hanser@bergslaget.se 

~ e!!er skicka per post !ntre$seföreningen Bergslaget, Kommunernas hus, ~J!yntgatan 2, 
79151 Falun 

OBS! Sista dag för nomineringar är fredagen den 28 mars 2014. 
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INTRESSEFÖRENINGEN 

BERGSLAGET 
KOMMUNER OCH REGIONER l SAMVEPJ'...4.N 

V al beredningens forslag till årsmötet 2013. 
Styrelsen 2013-2014 
Ordinarie ledamöter 

Omval Inga-BrittKronnäs (s) W-lan Representerarregionerna 
Ordförande 

Omval Anders Ceder (s) 

Omval Per Grovberger (s) 

Nyval Lars Andersson (s) 

Omval Kenneth Persson (s) 

Arsmöte 2013-05-16 
Bilaga6 

Region Dalarna 

Regicn:Rlrbundet Örebro 

Filipstads kommun 

skinnskattebergs kommun 

Borlänge kommun 

i Omval l Ulric And.'J'sscn (s) 

1 

S·I:in l Repreae11tetar regionema ! Region Vi!rmland 

Ersättare 
Omval Tomas Ulfborg (v) U~ lan Representerar medlems- Fagersta kommWJ 

kommunerna i Vttstmanlands län 

Omval Mats Dahlström (c l W-län Representerar medlems- FalukommWJ l . l kommunerna i Dalamas län 
i 

Omval 1 Hans Jildesten (s) S~iän Representerar medlems- l storfors kommun 
kommunerna i v armlands lim 

Omval Bengt Andersson (m) W-län Representerar medlems- Ludvika kommun 
kommunerna i Dalamas Ian 

Omval l RolfHabre (s) U~län Representerar medlems- Hallstahammars kommun 
ko:mmunern~ i V~stnuu1lanil_~ I.Jm 

Omval Torbjörn Jansson (s) X·llln Representerar medlems- Hofors kommun 
kommunerna i Gävleborgs län 

Omval Jonas Klober (c) T~län Representerar medlems- Lindesbergs kommun 
kommunerna i Örebro län 

' l 
'·~ ' ---· ~-~- ________ , __ . -"~---~·-·----·---~----·- l 

Omval Benny Persson (c) i;:,ä,; Representerar regionerna Region Vl!rmland 

Nyval Astrid Dahl (v) T·län Representerar medlems-
kommunerna i Örebro län 

Ljusnarsbergs kommun 

l 



Årsmöte 2013-05-16 
Bilaga6 

Revisorer för verksamhetsåret 2013 

Omval Bo Wallströmer Ordinarie 0580-80521 Ljusnarsbergs kommun 
bo.wallstromer@liusnarsbem.se 

Omval Jessica Jansson Ordinarie 0591-641 06 Hällefors kommun 
iessica. iansson@hellefors.se 

Omval Mats Myren (m) Ersattare 0226-19350 Avesta kommun 
matsfiilutbi1dninosbo1aoet.nu 

Nyval Mikael Ollas Ersättare Skirmskattebergs kommun 
Eriksson ollas(tilskinnskatteberg.se 

j Valberedning 

l Ewa-Leena Johansson T-ll!n 0580- 80507 ! Ljusnarsbergs kommun 
(s) 070-604 32 49 l 

f--
Sammankallande ewa-leena,iohl!!11llo!!.@J.liu~!Ji!l:sl>.c;rg.l!~ 714 80 Konnarberg 
Marie-Louise Dangardt X-lan 0290-29298 Hofors kommun 

i 
(s) 070 --tH4 12 50 

mm:ie-loui~e1Qangardt@bQfors.se 813 81 Hofors 

l 
Asa Eriksson (s) U-lan 0223-292 so l Norbw.gs kmmnun 

Ma.erlksson(a)norberg.s~ Box25 
l 738 2! Norberg 

Clas Jacobsson (m) W-llln ~Q]>sson@ltdalarni!-Se Borlänge kommun 
023-49 Il 54 781 81 Borlllnge 
070-619 Il 54 

Tomas Riste (s) S-llln 054-701 10 11 Region Vllrmland 
070-618 77 70 Box 1022 
lontas~riste(Wr~giQnvannland.se 631 l s Karlstad 

2 
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l 
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INTRESSEFÖRENINGEN 

BERGSLAGET 
1\0111\'IUNER OCH REGIONER T SM I VERKA!'\ 

stadgar för 
In tressef6 reningen Bergslaget 

§ l 

Intresseföreningen Bergslagets ändamål är att arbeta med den långsiktiga utvecklingen 
av Regionen genom att driva informationsfrågor, bedriva påverkansarbete hos 
institutioner, f6retag och myndigheter samt initiera, driva och aktivt medverka i och l 
eller samordna sådana utvecklingsprojekt som är gemensamma för alla eller flertalet 
av kommunerna l landstingen. 

styrelsens säte är i centralorten i den kommun som ordföranden representerar. 

§2 

Föreningens organ är 
- årsmöte i föreningsstämma 
- styrelse 
- valberedning 
-revisorer 

§3 

Rätt till medlemskap har kommunerna, landstingen och kommunala samverkansorgan 
eller motsvarande inom Regionen. Samverkan kan vinnas av fackliga organisationer, 
myndigheter, företag och andra sammanslutningar som önskar stödja föreningens 
ändamåL Samverkan ger inre någon rösträn vid föreningens möTen och ej heller 
möjlighet till representation i styrelsen. 

§4 

Varje medlem erlägger en årlig avgift till f6reningen. Avgiftens storlek fastställs vid 
ordinarie årsmöte. 

§ 5 

Medlem utträder ur föreningen genom skriftlig anmälan. Utträde kan endast ske vid 
årsskifte. Medlem som inte erlagt årsavgift eller som uppträder så att det skadar 
gemensamma intressen och även vägrar att ändra sig efter påpekande av styrelsen kan 
uteslutas. 



§6 

Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen, dock senast under 
april månad. Tili extra årsmöte ska medlemmarna kallas om styrelsen eller två 
tredjedelar av medlemmarna anser det nödvändigt. 

§7 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma; 

a) Frågan om årsmötet är utlyst på riktigt sätt 
b) Fastställande av röstlängd 
c) Val av mötesfunktionärer (Ordförande och sekreterare) 
d) Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse 
e) Godkännande av revisionsberättelsen 
f) Beviljande av ansvarsfrihet får styrelsen 
g) Fastställande av årsavgiften 
h) Vai av uH.lföraude; 
i) Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare 
j) Val av två revisorer jämte revisorsersättare 
k) Val av valberedning 
l) EventueHa förslag från styrelsen och medlemmaroa 

§8 

Styrelsen ska till samtliga medlemmar sända en kallelse till årsmötet. Det ska ske 
senast två veckor töre årsmötets öppnande. 

§9 

Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordfåranden utslagsröst. Omröstning 
sker öppet. Vid personval sker skriftlig omröstning om så begärs. 

~ J o 

styrelsen leder fåreningens verksamhet. 

§ Il 

Årsmötet väljer minst fem styrelseledamöter och lika antal ersättare. Av ledamöterna 
utser årsmötet en ordförande. 



§ 12 

Föreningen ska f6lja god redovisningssed. Föreningens firma tecknas, forutom av 
styrelsen, av en eller två personer i forening, som styrelsen utser. 

§13 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderåret. 

§ 14 

För granskning av foreningens räkenskaper och forvallning utser årsmötet två 
revisorer och två ersättare for dessa. F öreningens räkenskapsår avslutas den 31 
december och ska tillsammans med styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna 
senast den l mars. 

§ 15 

För ändring av dessa stadgar krävs enhii11igt beslut av årsmötet. 

§ 16 

För upplösning av fåreningen fordras beslut av två årsmöten. Föreningens tillgångar l 
skuiJcr dda~ iika mdian ntedierrunartu1 viJ föreningtHS upplösning. 

stadgama 
antogs vid konstituerande möte for bildandet av Intresseforeningen Bergslaget 
den l december J 995 i Fagersta och har reviderats vid årsmötet den 7 april 2000, 
vid årsmötet den 7 maj 2002 samt vid årsmötet den 6 maj 20 Il. 


