Valberedningens förslag till Afrikagruppernas årsmöte
i Gävle 21 maj 2022
§25

Val av ordförande samt arvodering av ordförande

Valberedningen föreslår årsmötet att välja Jenny Mark Ketter, Malmö, som ordförande för
Afrikagrupperna för ett år.
Valberedningen föreslår vidare även årsmötet att besluta att förtroendeuppdraget ska vara
arvoderat, samt att nivån på arvodet ska motsvara 20% av generalsekreterares lön.
§26

Val av styrelse

Afrikagruppernas stadgar som antogs 28 januari 2021 fastställer följande vid val av styrelse
under punkt 9.2
9.2 Styrelsen består av:
•
•

•

Ordförande, vald på ett år.
Fem till åtta ordinarie ledamöter, valda på två år, varav hälften bör ny/omväljas
vid varje årsmöte. Målsättningen för valberedningen ska vara att antalet ledamöter
som är valda för året som följer är åtta stycken ledamöter.
Tre till fem ersättare valda på ett år.

Valberedningen föreslår att årsmötet ska välja följande personer till ordinarie ledamöter i
styrelsen på två år:
•
•
•
•

Karin Björnberg
Ulrika Ferrinho Ribohn
Dalinne Bojang
Kimanzu Ngolia

Stockholm
Stockholm
Bro
Märsta

omval
omval
nyval
nyval som ordinarie

Följande personer valdes förra året och har därmed ett år kvar på sin mandatperiod.
De listas nedan för tydlighets skull:
•
•
•
•

Deniz Kellecioglu
Lena Martens Kalmelid
Sandrine Ndayambaje
Vakans, fyllnadsval 1 år

Göteborg
Motala
Uppsala

Not: Som ersättare till styrelsen har valberedningen i dagsläget inga förslag, årsmötet har
att välja minst tre. Lokalgrupper och övriga medlemmar uppmanas därför att nominera
ersättare även fortsatt fram till årsmötet.
Dessa kommer i så fall redovisas som inkomna nomineringar i samband med att
valberedningen presenterar sitt förslag. Nomineringsstopp sker formellt senare under
mötet innan själva valen förrättas. Skulle inga nomineringar inkomma föreslås att
ordinarie blir ersättare tills det att tre ersättare valts. Ordinarie antal ledamöter i styrelsen
kan variera mellan fem till åtta personer.

§27

Val av medlemsrevisorer

Som medlemsrevisor att väljas på två år föreslår valberedningen
•

Leka Kiwara

Finspång

nyval som ordinarie

Som medlemsrevisor att väljas på ett år föreslår valberedningen
•

Tonny Kirumira

Stockholm

omval

Som förste ersättare medlemsrevisor att väljas på ett år föreslår valberedningen
•

Olof Löf

Stockholm

omval

Not: Platsen till andra revisorsersättare är vakant. Lokalgrupper och övriga medlemmar
uppmanas därför att nominera ersättare även fortsatt fram till årsmötet.
§28

Val av auktoriserade revisorer

Auktoriserad revisionsbyrå
Årsmötet föreslås välja KPMG som revisionsbyrå.

Auktoriserad revisor
Tomas Mathiesen föreslås som ordinarie att signera.
Fredrik Sjölander föreslås som ersättare.

Valberedning under året har varit
Calle Sundstedt
Josefin Pasanen
Karin Sjöstedt

