Valberedningens förslag till Inre Ringen Sveriges styrelse 2021
På grund av coronapandemin
blev Rikstämman i maj 2020 inställd.
Då blev det inget val av nya ledamöter
för Inre Ringen Sveriges styrelse.
Men nu på den digitala Riksstämman
den 7 maj 2021
kommer ombuden att välja nya ledamöter.
På Riksstämman ska ombuden endast välja styrelse.
Övriga punkter som hör till en riksstämma
flyttas fram till en fysisk riksstämma
när vi får samlas igen.
Eftersom Riksstämman 2020 blev inställd
har den nuvarande styrelse suttit ett extra år.
Det påverkar hur valet är upplagt i år
och hur många år varje nominerad person
kommer att sitta i styrelsen.
Detta framgår av antalet år
som står bredvid varje persons namn.
Valberedningens förslag:
1. Ordförande: Elin Vesterlund, Sundsvall (3 år)
2. Ledamot: Therese Weppsell, Uppsala (3 år)
3. Ledamot: Mattias Melin, Jönköping (3 år)
4. Fyllnadsval efter ledamot Elin Vesterlund: Gunilla Karlsson, Falkenberg (1 år)
Valberedningens uppgift var att ta fram
ett förslag på en ordförande och två ledamöter.
Valberedning har föreslagit Elin Vesterlund som ordförande.
Eftersom Elin redan sitter som ledamot i Inre Ringens styrelse
(vald på Riksstämma 2018 fram till 2022)
har valberedningen lagt till ett fyllnadsval.
Fyllnadsvalet handlar om att fylla Elins ledamotsplats
om hon blir vald till ordförande.
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Blir Elin Vesterlund inte vald till ordförande
kommer hon att få sitta kvar som ledamot fram till 2022
och då blir det inget fyllnadsval på Riksstämman.
Valberedningen har bestått av:
Sammankallande ledamot: Mikael Svedberg, Sundsvall
Ledamot: Sofia Roos, Falun
Ledamot: Barbro Phil, Staffanstorp
Ledamot: Mattias Melin, Jönköping
Sofia Roos lämnar Inre Ringens valberedning i samband med Riksstämman i maj.
Då tar ersättaren, Anna Wändesjö, hennes plats
i valberedningen fram till Riksstämman, 2022.
Detta är enligt protokollet från Riksstämman 2018.
Om Mattias Melin blir vald till Inre Ringen Sveriges styrelse, blir hans plats i valberedningen
vakant fram till Riksstämman, 2022.
Viktig information:
*Mattias Melin deltog inte i beslutet
av att nominera Mattias Melin till Inre Ringen Sverige.
Mikael Svedberg deltog inte i beslutet
av att nominera Elin Vesterlund till ordförande,
detta eftersom Mikael och Elin är sambos.
Coronapandemin har såklart påverkat valberedningens arbete.
Men vi är glada över att kunna presentera
ett valberedningsförslag till Riksstämman 2021.
Tack för att vi fått ert förtroende
och tack för att vi fått vara er valberedning.
Vi ser fram emot att följa styrelsen för Inre Ringen Sverige
och deras viktiga arbete framöver.
Med vänlig hälsning,
Inre Ringen Sveriges valberedning
Mikael, Sofia, Barbro och Mattias
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Valberedningens förslag till ledamöter i Inre Ringen Sveriges styrelse
Ordförande, 3 år (2021–2024)

Elin Vesterlund, 34 år, FUB Sundsvall-Timrå

Övriga nominerade
Markus Petersson, 48 år, FUB Helsingborg
Mikael Svedberg, 44 år, FUB Sundsvall-Timrå
(Tackat nej)
Anders Petersson, 47 år, FUB Örebro

Två ordinarie ledamöter, 3 år
(2021–2024)

Therese Wappsell, 28 år, FUB Uppsala
Mattias Melin, 49 år, FUB Jönköping

Övriga nominerade
Lennart Bäck, 50 år, FUB Sollentuna-Väsby
Jessica Pavlov, 37 år, FUB Stockholm
Mikael Svedberg, 44 år, FUB Sundsvall-Timrå
Sara Brännström, 35 år, FUB Umeå
Anna Wändesjö, 46 år, FUB Kalmarbygden
Maria Öström, 47 år, FUB Härnösand
Christina Sundström, 62 år, FUB Stockholm

Fyllnadsval efter ledamot

Gunilla Karlsson, 49 år, FUB Falkenberg

Elin Vesterlund 1 år (2021-2022)
Inre Ringen Sveriges styrelse skulle
om valberedningens förslag går igenom se ut så här:
1. Elin Vesterlund, ordförande (vald till 2024)		

5. Therese Wappsell, ledamot (vald till 2024)

2. Markus Petersson, vice ordförande (vald till 2022)

6. Mattias Melin, ledamot (vald till 2024)

3. Sandra Johansson, ledamot (vald till 2022)		

7. Gunilla Karlsson, ledamot (vald till 2022)

4. Kristine Petersson, ledamot (vald till 2022)

1.

2.		

3.		

4.		

5.		

6.		

Inre Ringens nuvarande styrelse, vald på Riksstämman 2018:
1. Anna Hildingsson, ordförande				

5. Gunilla Karlsson, ledamot

2. Markus Petersson, vice ordförande			

6. Kristine Petersson, ledamot

3. Per-Åke Berglund, ledamot				

7. Elin Vesterlund, ledamot

4. Sandra Johansson, ledamot
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7.

Presentation av valberedningens förslag till Inre Ringen Sveriges styrelse:
Elin Vesterlund (ordförande, 3 år) (idag ledamot, 1 år, vald fram till 2022)
Elin Vesterlund, 34 år.
Jag tillhör styrelsen i FUB Sundsvall-Timrå och sitter med i
Inre Ringen Sverige som ledamot idag.
Jag är arbetssökande.
Jag har en sambo som heter Mikael Svedberg.
Vi bor i egen lägenhet utan stöd av kommun.
Viktiga frågor: LSS-frågor och arbetsfrågor till exempel
flera möjligheter att få ett lönearbete.
Att sätta igång flera Inre Ringen-sektioner i Sverige.
Att kunna påverka de som bestämmer, politiker och tjänstemän.
Therese Wappsell (ledamot, 3 år)
Therese Wappsell, 28 år.
Sitter i styrelsen för FUB i Uppsala/Knivsta.
Bor i egen lägenhet tillsammans med två katter.
Älskar schlager, glamour och glitter.
Arbetar med Lönebidrag inom LSS.
Varit engagerad i projektet Ge makten vidare. Engagerad i Ung i FUB.
Viktiga frågor: Arbetsmarknadsfrågor, LSS och Mänskliga rättigheter.
Mattias Melin (ledamot, 3 år)
Hej, jag heter Mattias Melin och är 49 år och kommer från Jönköping.
Mina intressen är sång och musik och dans.
Är föreningsmänniska och sitter med i olika kommittéer i FUB Jönköping.
Viktiga frågor: Jag värnar väldigt mycket om LSS och allas lika villkor.

Gunilla Karlsson (ledamot, fyllnadsval för Elin Vesterlund, 1 år)
Gunilla Karlsson, 49 år.
Jag bor i Falkenberg och jobbar på daglig verksamhet,
Bild&Data och Stadsbiblioteket.
Jag sitter i Inre Ringen Falkenberg som ordförande,
FUB Halland som ledamot och Inre Ringen Sverige som ledamot.
På fritiden träffar jag mina kompisar.
Vi lagar mat tillsammans, går på långpromenader och deltar i FUB:s aktiviteter.
Jag har ett stort kontaktnät både lokalt och i Sverige
med många vänner på Facebook och Instagram.
Viktiga frågor: LSS, lättlästa böcker, enklare hantering av lönebidrag.
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Presentation av Inre Ringen Sveriges ledamöter som valdes på Riksstämman 2018 fram till 2022
Markus Petersson (vice ordförande, 1 år, vald fram till 2022)
Markus Petersson, 48 år.
Jag är en levnadsglad man i mina bästa år,
fast att jag är hjulbent och talar skånska.
Jag är glad att jag får vara den som representerar oss med
multifunktionsnedsättning inom Inre Ringen Sverige och FUB.
I Inre Ringen Sverige är jag vice ordförande.
Viktiga frågor: Idag får vi, mer än någonsin kämpa hårdare för att bevaka
våra rättigheter. Tyvärr så tror jag att vi kommer få kämpa ännu hårdare de
kommande åren, bland annat på grund utav covid-19-pandemin.
Jag är övertygad att FUB:s och Inre Ringens målgrupp, tyvärr får det sämre i
vårt samhälle. På grund av mindre pengar till vår grupp.
Jag vill jättegärna vara med och bidra,
med mina kunskaper och erfarenheter i denna kamp.
Som jag är övertygad om att det kommer att bli de närmaste åren.
Kristine Petersson (ledamot, 1 år, vald fram till 2022)
Jag heter Kristine Petersson och är 47 år och bor i Kalmar.
Sitter med i FUB Kalmarbygdens styrelse, i FUB Kalmar län
och Inre Ringen Sveriges styrelse.
Det är roligt att sitta i styrelsen och vara med att påverka i samhället.
Jag jobbar i ett familjeföretag och packar leksaker
till butiker både i Sverige och utomlands.
Trivs jättebra och har varit där i elva år.
På fritiden är jag ute och cyklar och umgås med mina vänner.
Viktiga frågor: Skolfrågor, alla har rätt att få gå i skolan,
och nya medlemmar, hur vi får in nya medlemmar.
Sandra Johansson (ledamot, 1 år, vald fram till 2022)
Sandra Johansson, 29 år.
På fritiden tycker jag om att spela tv-spel, pyssla, se på film,
resa och göra fritidsaktiviteter med min kontaktperson.
Jag är ledamot i Inre Ringen Sverige
och jobbar med arbete, ekonomi och boende.
Viktiga frågor: Jag tycker att det är viktigt att alla som har dagligverksamhet
i Sverige får habersättning.
Och jag tycker att alla med funktionsnedsättning har rätt att få tillräckligt med
pengar i aktivitetsersättning och sjukersättning så man har råd att leva.
Och jag tycker att alla serviceboenden ska ha nattpersonal
så man känner sig trygg.
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