VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE I JÄRFÄLLA TENNISSÄLLSKAP
30 MARS 2020

Valberedningen har som uppdrag att till årsmöte lägga fram förslag på styrelseordförande,
styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter samt ledamöter till valberedningen.
Valberedningen består, enligt beslut vid årsmöte 2019, av Lisa Stålspets, Roland Krywult och Mikael
Hansson (sammankallande).
I arbetet har valberedningen haft kontakter med styrelsens ledamöter för att få insikt i det arbete
som styrelsen bedriver vad gäller prioriterade frågeställningar, omfattning, framtida planer, m.m.
Valberedningens kontakter har bestått i enskilda möten och intervjuer med ledamöterna, men även
närvaro vid styrelsemöte. Valberedningen har också fört dialog med medlemmar avseende
representation i styrelsen.
Det har stått klart för valberedningen att även detta år har varit arbetsamt för styrelsen, men att
klubben numera är på väg framåt då det ekonomiska läget är stabilt. Styrelsen har fått jobba med
frågor som IT-system, bokföring, fakturering, m.m. och har inom flera områden tvingats arbeta
relativt operativt, vilket inte är helt optimalt. Bedömningen är att det jobb som har gjorts har
inneburit att föreningen nu är på en mycket mer stabil nivå vad gäller grundläggande strukturer, men
det kvarstår fortfarande arbete i dessa delar, där målet i styrelsearbetet måste vara att få minskad
arbetsbörda när det gäller det operativa.
Valberedningen har sett ett stort värde i att befintliga ledamöter fortsätter sitt uppdrag, då stabilitet
och kontinuitet är viktigt för föreningen, men ser också att det är nödvändigt med vissa kompetenser
i styrelsen. Det arbete som har påbörjats med att upprätta grundläggande strukturer behöver
fortsätta, för att sedan sättas ihop till ett dokument som skall styra verksamheten och vara väl känt
av alla som arbetar med JTS. Det som har varit särskilt viktigt är att stärka upp, är kompetensen inom
struktur och HR .
Arbetet som har lett fram till de nomineringar som presenteras vid årsmötet har skett genom att
identifiera ett antal medlemmar som bedömdes ha kvaliteter och färdigheter vilka skulle stärka
styrelsen.
Valberedningens förslag till personval framgår nedan (fet text innebär att årsmötet har att fatta
beslut om posten).

Namn
Henrik Arkeving
Otavio Darefjell
Lars-Börje Dorfh
Berit Fredriksson
Cecilia Grepp
Mats Lundberg
Christine Jacobsson

Funktion
Ledamot (kassör)
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Mandattid

2 år
2 år

Löpande mandattid
Ytterligare 1 år
Omval
Ytterligare 1 år
Ytterligare 1 år
Ytterligare 1 år
Nyval
Nyval

Mia Olsson
Carl Brännström
Olivia Schlyter

Suppleant
Suppleant
Suppleant

1 år
1 år
1 år

Nyval
Omval
Nyval

Peter van Linden
Magdalena Tull
Stefan Stignäs
Thomas Nilsson

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

1 år
1 år
1 år
1 år

Omval
Omval
Omval
Omval

Mikael Hansson

Valberedning
(sammankallande)
Valberedning
Valberedning

1 år

Omval

1 år
1 år

Omval
Omval

Roland Krywult
Lisa Stålspets
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