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Information från valberedningen inför extra årsmöte 28 november
Precis som tidigare år påbörjade valberedningen sitt arbete i augusti månad genom att göra
en tidplan och börja skugga styrelsen för att göra en analys av det vi tror är behoven
framöver. Arbetsprocessen har sedan skakats om av de avhopp som skett under hösten.
Uppdraget att göra ett fyllnadsval för sekreterarrollen formulerades i slutet av september och
våra medlemmar har haft möjligheten att nominera personer under perioden 5/-31/10.
Att göra ett val vid ett extra årsmöte, där vi är väl medvetna om att det om bara ett par
månader är dags för ytterligare val är inte lätt. Pusselbitarna ska passas mot varandra och
det är lättare att lägga pusslet med alla bitar på bordet och med tydliga hål att fylla, men så
är det inte nu. Valberedningens approach har varit att arbeta med det långsiktiga
perspektivet och att pusslet ska läggas vidare under vintermånaderna. Parallellt med
sökandet efter ny sekreterare har vi fortsatt analysen av det vi ser i och utanför
styrelserummet för att fortsätta bygga det vi tror ger bäst nytta för utvecklingen av svensk
rugby.
Valberedningen är tillsammans med styrelsen överens om att inga ytterligare val görs på det
extra årsmötet då tiden har varit allt för kort för att på ett demokratiskt sätt hantera
nomineringsperioder och göra en bra beredning av valen. Fyllnadsval av ordförande kommer
därför ske på det ordinarie årsmötet i mars tillsammans med de val som då är aktuella.
Arbetet med att förbereda kommande nomineringsperiod fortsätter direkt efter det extra
årsmötet.

Nomineringar
Valberedningen har tagit emot en nominering, Mia Vargö.
Valberedningen har tagit emot ett tips/namnförslag som inte varit aktuellt inför detta val.
Valberedningen har utifrån sina eftersökningar av lämpliga kandidater funnit ett alternativ
som matchar den kravprofil som ställts, Erika Göthberg.

Utifrån detta ovanstående har valberedningen enats om följande förslag till årsmötet. Frågor
inför mötet besvaras av oss via telefon och mail
Anja Näslund (ordförande), Magnus Andersson, Michael Lawitz
Kontaktuppgifter:
Anja Näslund, anja@hfkk.se, Telefon 0709-967099
Magnus Andersson, magan174@gmail.com, Telefon 0703-014306
Michael Lawitz, michael.lawitz@innebandy.se Telefon 0702-651907
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Valberedningens förslag inför extra årsmöte 28 november
Fyllnadsval Sekreterare, gäller till årsmötet 2022
Erika Göthberg
Kort presentation av Erika:

Erika arbetar som anställd ombudsman på fackförbundet Handels. Vägen dit började på en
nation i Linköpings studentvärld där Erika senare övertog driften av restaurangen. Där kom
hon för första gången kontakt med rugby då Linköpings rugbyklubb diskade två gånger i
veckan i köket. Därefter följde en sejour som boende i Nya Zeeland och ett antal år som
anställd på Ikea där hon blev fackligt aktiv. Detta engagemang ledde så småningom fram till
nuvarande anställning. Via de fackliga uppdragen har ordning och reda, föreningsstruktur
och stadgar blivit en naturlig del i arbetet.
Som person beskriver hon sig som nyfiken, ärlig och samarbetssökande. Hon bor i södra
Stockholm tillsammans med sin blivande man och bonusbarn.
Nomineringen av Erika motiveras på följande sätt:
• Erika är en skillad administratör inom civilsamhället då hon sedan drygt två år är
anställd ombudsman på Handelsanställdas förbund. Det innebär att hon uppfyller de
viktiga sekreteraregenskaperna att vara kunnig i formalia, stadgar och struktur.
• Erika kan bidra med ett perspektiv utifrån då hon inte är engagerad i någon
rugbyförening eller med andra uppdrag i inom organisationen. Hennes intresse är
genuint baserat på att ha levt nära rugbyn i många år och ett intresse av att följa
sporten både nationellt och internationellt.
• Valberedningen anser att vi behöver engagera fler unika personer på
förtroendeuppdrag så att det långsiktiga resultatet blir att färre personer sitter på
dubbla/trippla stolar i ledande roller inom förening/distrikt/förbund. Detta för att
minska risken för jäv och beroendeställningar och öka heterogeniteten.
• Vi ser gärna att styrelsen kan vidgas med fler kompetenta personer. Erika passar i
rollen som sekreterare då hennes största styrka är administration men hon skulle inte
komma till sin fördel i en annan roll.

