
Valberedning 

 

Vid årsmötet tillsattes årets valberedning endast med en person. Årsmötet gav då styrelsen i uppdrag 

att verka för att komplettera gruppen. Den ende valde uttryckte också att det var ett villkor att 

gruppen utökades till minst tre personer om han skulle kvarstå som ledamot i valberedningen. 

Det är av största vikt för föreningens framtid att det finns en fungerande valberedning, för att vi i sin 

tur ska kunna tillsätta en komplett styrelse vid föreningens årsmöte i juni. 

I linje med årsmötets önskan går vi nu ut med denna information till föreningens alla medlemmar. 

Primärt gäller det att minst två personer behövs till valberedningen för att göra den komplett. Vi i 

styrelsen vill tro att det finns personer i föreningen som under en begränsad tid är villiga att hjälpa till 

med detta. Eftersom det kanske är den allra viktigaste uppgiften som finns i en förening, ber vi dig att 

aktivt hjälpa till med detta och inte bara hoppas att någon annan gör det. 

För att ge valberedningen en möjlighet till ett arbete utan tidspress är det av vikt att du kontaktar 

någon av nedanstående kontaktpersoner så snart möjligt. 

I det fall du redan utför ideella uppgifter för IBK Lund och finner att du inte kan ta på dig fler 

uppdrag, ber vi dig att hjälpa oss med vårt uppdrag från årsmötet om att hitta en valberedning. Prata 

med lämpliga kandidater och uppmana dem att hjälpa till i årets valberedning. 

Den nuvarande styrelsen har identifierat ett önskemål om att olika sektioner av föreningen bör vara 

representerade; Lund, Dalby, Sandby, seniorer, ungdomar, föräldrar och eventuellt även externa 

personer. Att det finns en god balans mellan kvinnor och män är också önskvärt. 

Finner du någon som säger sig villig att ingå i valberedningen eller kanske bara är försiktigt 

intresserad, gäller att du förmedlar kontakten. Antingen direkt till Mikael Vestberg som är den som 

valdes vid årsmötet eller till Johan Malmbjer på kansliet. 

Kontaktuppgifter: 

Mikael Vestberg     Tel: 073-745 74 43 Mail: mikaelvestberg@gmail.com 

Johan Malmbjer   Tel:  0763-44 64 17 Mail:  info@ibklund.se 
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