
Till Inre Ringens länssektioner och lokala Inre Ringen-sektioner

Nu är det dags att komma med förslag
på ledamöter till Inre Ringens styrelse.
Valberedningen för Inre Ringen arbetar inför Riksstämman 2020.

Inre Ringens länssektioner och lokala Inre Ringen-sektioner
kan skicka förslag på ny styrelse.
Ibland har man inte en Inre Ringen-sektion.
Då kan man skicka förslag genom styrelsen i lokalförening eller länsförbund.

Vi uppmanar Er alla att komma med förslag
på hur Inre Ringens styrelse ska se ut 2020-2024.
Man blir vald på 4 år.
Vi skall välja en ordförande och två ledamöter.

Bara personer med intellektuell funktionsnedsättning 
kan sitta i styrelsen.
Man ska ha handledare.
Personerna måste vara tillfrågade
om de vill sitta i Inre Ringens styrelse.
Det finns ett papper som heter Presentation av nya kandidater.
På det måste man fylla i information om den man vill föreslå.
Det gäller nya kandidater.
Annars tittar inte valberedningen på förslaget.

Den som föreslås måste veta
att Inre Ringens styrelse är ett arbetslag.
Där arbetar man med många olika frågor.
Man jobbar för alla medlemmar i landet.
Inre Ringens styrelse samarbetar 
också med förbundsstyrelsen i vissa frågor, genom teamarbete.

Pappren skall vara inne senast den 31 januari 2020.
Märk kuvertet “Till valberedningen”.
De skickas till:
Riksförbundet FUB
Att: Attila Fabian
Box 1181
171 23 Solna

November 2019



Presentation av nuvarande styrelse:

Anna Hildingsson, Lidköping
Ordförande. Ställer inte upp för omval. Kan inte väljas.

Marcus Petersson, Helsingborg
Vice ordförande. Vald fram till 2022.

Per-Åke Berglund, Söderhamn
Ledamot. Ställer inte upp för omval. Kan inte väljas.

Sandra Johansson, Karlskoga
Ledamot. Vald fram till 2022.

Gunilla Karlsson, Falkenberg
Ledamot. Ställer upp för omval. Kan väljas.

Kristine Pettersson, Kalmar
Ledamot. Vald fram till 2022.

Elin Vesterlund, Sundsvall
Ledamot. Vald fram till 2022.



Här skriver ni era förslag:

Förslag på ordförande (4 år)
Namn         Telefonnummer

_________________________________________________________________

Förslag på två ledamöter (4 år)

Namn         Telefonnummer

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Förslagen är inskickade av: ........................................................................

den ......./........ 20

_________________________________________________________________
Telefonnummer

_________________________________________________________________
Ordförande (underskrift)*      

Skicka listan med förslag till valberedningen så snart ni kan.
Senast den 31 januari 2020.

*Saknas ordförande skriver vice ordförande under. Finns ingen vice ordförande 
skriver styrelsens sammankallande under.



Presentation av nya kandidater

Namn: ____________________________________________________________________

Adress: ____________________________________________________________________

Telefonnummer: ____________________________________________________________

Ålder: _____________________________________________________________________

Tillhör (sektion/-er, lokalförening eller länsförbund): ________________________________

Vilken är kandidatens viktigaste fråga/frågor? ______________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Förslagen till (post i styrelsen): _________________________________________________

Övrigt: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Kopiera detta papper. Då har ni en sida för varje person ni föreslår.

Skicka presentationerna och blanketten med förslag till valberedningen.
Det måste man göra senast den 31 januari 2020.
Märk kuvertet “Till valberedningen”.

Skicka pappren till:
Riksförbundet FUB
Att: Attila Fabian
Box 1181
171 23 Solna


