
Valberedningens	  förslag	  Civos	  styrelse	  2019-‐2020	  

Valberedningen	  har	  bestått	  av	  samt	  Fredrik	  Hedlund,	  Sensus	  studieförbund,	  Jan	  Edén,	  
Arbetsgivarföreningen	  KFO	  och	  Lars-‐Erik	  Backström,	  Community	  Media	  Sweden	  

Valberedningen	  har	  haft	  flera	  möten	  under	  året	  som	  gått	  och	  varit	  i	  kontakt	  med	  samtliga	  ledamöter	  
för	  att	  skapa	  sig	  en	  bild	  av	  kompetensbehov	  för	  framtida	  styrelse.	  

Genom	  direkt	  kommunikation	  ansvariga	  i	  medlemsorganisationerna,	  nyhetsbrev	  och	  hemsida	  har	  
medlemsorganisationerna	  uppmuntrats	  ge	  förslag	  till	  ledamöter	  till	  Civos	  styrelse.	  

Diskussion	  om	  styrelsens	  sammansättning	  

Valberedningen	  har	  diskuterat	  styrelsens	  sammansättning,	  roll	  och	  funktion.	  Valberedningens	  bild	  är	  
att	  styrelsen	  är	  väl	  sammansatt	  och	  mycket	  väl	  fungerande.	  Engagemanget	  från	  samtliga	  
förtroendevalda	  är	  stort.	  Var	  och	  en	  deltar	  efter	  förmåga	  och	  resurser.	  	  

Valberedningen	  har	  strävat	  efter	  en	  styrelse	  ändamålsenlig	  efter	  uppdraget	  och	  med	  allsidig	  
erfarenhet	  och	  kompetens.	  	  
	  
I	  samband	  med	  årsmötet	  väljer	  några	  ledamöter	  att	  stiga	  av	  arbetet	  vilket	  innebär	  att	  Civos	  till	  
ganska	  stor	  del	  får	  en	  ny	  styrelse.	  

Utifrån	  detta	  föreslår	  valberedning	  följande	  personer	  till	  att	  utgöra	  Civos	  styrelse	  för	  kommande	  
period:	  

Valberedningens	  förslag	  till	  ordförande.	  
Valberedningen	  har	  inget	  förslag	  på	  ordförande.	  
Valberedningen	  föreslår	  att	  styrelsen	  själva	  tillskapar	  ändamålsenliga	  arbetsformer	  för	  kommande	  år	  
och	  i	  det	  arbetet	  också	  väljer	  en	  ordförande	  inom	  sig.	  

	  
Ordinarie	  ledamöter	  
Charly	  Wassberg,	  Riksteatern.	  	   	   Omval	  	  
Marie	  Welin,	  Egen	  verksamhet	  inom	  ideella	  sektorn.	  	   Omval	  
Erik	  Lindesvärd,	  Arbetsgivarföreningen	  KFO	  	   Nyval	  
Kjell-‐Åke	  Waldner,	  Sensus	  studieförbund.	  	   	   Nyval	  
Jakob	  Evertsson,	  Sveriges	  Kristna	  råd.	  	   	   Nyval	  
Ragnar	  Smittberg,	  Community	  Media	  Sweden	   Nyval	  
Emmi	  Kjälled,	  SIOS.	  	   	   	   Nyval	  
Lars	  Ohly,	  Verdandi.	  	   	   	   Nyval	  
	  
Ersättarplatserna	  föreslås	  fortsatt	  bli	  vakanta.	  
	  
	  
Valberedningen	  riktar	  ett	  tack	  till	  Civos	  medlemmar	  och	  innevarande	  styrelse	  för	  engagemanget	  i	  att	  
föreslå	  ledamöter.	  

	  
2019-‐05-‐14	  Valberedningen	  	  
	  
Fredrik	  Hedlund	  	  	   Jan	  Edén	   	   Lar-‐Erik	  Backström	  


