Underlag
Styrelsens

ordförande

ska väljas på ett år

Nuv. Diana Zetterberg Rogers

Styrelsen,

ledamot
ledamot

ska väljas på två år
ska väljas på två år

Torbjörn Berg (vice ordf.)
Freddie Eriksson (vägfogde)

ledamot
ledamot
ledamot

har ett år kvar
har ett år kvar
har ett år kvar

nuv. Diana Zetterberg Rogers (ordf.)
nuv. Henrik Johnson (kassör)
nuv. Torbjörn Andersson (sekr.)

Styrelsen,

suppleant
suppleant

ska väljas på ett år
ska väljas på ett år

nuv. Hanna Lindstedt
nuv. Magnus Danielsson

Revisor,

ordinarie
ordinarie

ska väljas på två år
har ett år kvar

nuv. Anders Wetterholm
nuv. Theresia Hänström

Revisor

suppleant
suppleant

ska väljas på ett år
ska väljas på ett år

nuv. Victoria Sterner
nuv. Jan Bäckström

ska väljas på ett år
ska väljas på ett år

nuv. Richard Hänström
nuv. Julie Hansen

Valberedning, ledamot
ledamot

Valberedningens förslag till funktionärer inom Vik Fruviks vägförening att väljas vid
föreningsstämman 2022.
Valberedningen har varit i kontakt med alla berörda personer via mail eller telefon med förfrågan om
personen var villig att fortsätta/starta sitt engagemang i föreningen, samt godkänt att
valberedningen lämnar deras namn som förslag till stämman för omval/nyval.
Samtliga har lämnat positiva besked i frågan.
Gällande valberedningen så har vi (Richard och Julie) varit aktiva i ett antal år nu och vill lämna över
till nya friska krafter. Vi letar efter ersättare men har hittills inte funnit något intresse, jag har varit i
kontakt med Hanna Lindstedt och hon har hjälpt mig med en notis på hemsidan gällande detta.
Så vi får hoppas att någon/några känner sig manade. Annars får vi väl ta till den lösning som antog
oss, dom får utses på stämman.
Valberedningen lämnar därför följande namn som förslag till stämman för omval/nyval.
Styrelsens

ordförande

omval på ett år

Diana Zetterberg Rogers

Styrelsen,

ledamot
ledamot

omval på två år
omval på två år

Torbjörn Berg (vice ordf.)
Freddie Eriksson (vägfogde)

Styrelsen

suppleant
suppleant

omval på ett år
omval på ett år

Hanna Lindstedt
Magnus Danielsson

Revisor,

ordinarie

omval på två år

Anders Wetterholm

Revisor

suppleant
suppleant

omval på ett år
omval på ett år

Viktoria Sterner
Jan Bäckström

nyval på ett år
nyval på ett år

?
?

Valberedning, ledamot
ledamot

