Till olympiska specialförbund
Stockholm den 24 mars 2017

Vid årsmötet med Sveriges Olympiska Kommitté 2014 förändrades stadgarna. En ny
paragraf infördes (§ 26) om ”Beredning av val till valberedning”. Där sägs bl.a.
följande:
”Val till valberedning bereds av de tre OSF-ordföranden som varit ordförande
längst i sina respektive OSF under deras innevarande ordförandeperioder per den 1
januari valåret.”
Av det skälet lämnade en grupp av OSF-ordföranden förslag till valberedning vid
årsmötet 2015. Och vi lämnade också förslag till fyllnadsval vid årsmötet 2016. Våra
förslag, som antogs, betyder, att valberedningen för närvarande har följande
sammansättning:
Ordförande
Walter Rönmark

Bordtennisförbundet

Ledamöter
Cecilia Hager
Svante Rasmuson
Stefan Rahm
Patrik Tengwall

Ishockeyförbundet
Mångkampsförbundet
Seglarförbundet
Gymnastikförbundet

Vårt arbete, t.ex. tidplanen, regleras inte i stadgarna.
Det vore naturligt att vänta med nomineringen tills valberedningen är klar med sitt
arbete. De ska presentera sina förslag till styrelse senast den 30 mars, tre veckor före
årsmötet. Först när det arbetet är klart är det enklare för valberedningens ledamöter
att svara på frågan, om de vill fortsätta ytterligare en period.
Men för att OSF skall få möjlighet att komma in i arbetet i tid ber vi er att redan nu
fundera på, om ni vill nominera någon person till valberedningen.
I stadgarnas § 14 om valbarhet för styrelsen och valberedningen sägs följande:
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”Vid val av ledamöter i styrelsen och valberedningen ska iakttas att bland dem ska
finnas såväl kvinnor som män och erfarenhet från såväl sommar- som
vinteridrotter.”
Mot den bakgrunden är det ingen hemlighet, att vi gärna ser nomineringar av i första
hand en kvinna från ett vintersportförbund.
Vi vill be er att skicka in er eventuella nominering senast den 10 april till
larsliljegren@telia.com.
Därefter hoppas vi kunna lämna förslag till valberedning, som vi presenterar före
årsmötet.

Med vänlig hälsning

Björn Bergström

Eva Helgesson

Lars Liljegren

Ordförande i
Svenska Bob
och Rodelförbundet

Ordförande i Svenska
Tyngdlyftningsförbundet

F.d. ordförande i Svenska
Fäktförbundet
(sammankallande)
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