AX
Valberedningen 2019

Inför årsmötet i AX – Kulturorganisationer i samverkan den 9 april 2019.

Redogörelse för valberedningens arbete
Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid ett antal tillfällen med
de olika styrelsemedlemmarna. Valberedningen har även vid ett tillfälle besökt ett styrelsemöte. Min
bedömning är att styrelsen fungerar bra, med tydliga planer och visioner som de jobbar efter.
Valberedningen har bestått av undertecknad Mats Wenlöf, ATR. Den ytterligare person som 2018
valdes till valberedning avsa sig uppdraget under året. Jag har försökt arbeta utefter den
arbetsordning som AX har vad gäller valberedningsarbete. Det har inte alltid fungerat på grund av
tidsbrist i valberedningsarbetet. Jag har försökt arbeta utifrån en öppen och transparent
nominerings- och valprocess via plattformen Nominera.se. Trots plattformens tillgänglighet kan den
upplevas tekniskt avancerad och svårjobbad. Se alla nominerade på https://nominera.se/axkultur/
Jag föreslår att utöka styrelsen med ytterligare en ledamot. Då får AX en styrelse med sex ledamöter
plus en ordförande.
Styrelsens sammansättning inför årsmötet 2019:
Ordförande: Anna Rydborg, RUM

ställer upp för omval

Ledamot:

Alexandra Hjortswang, SVEROK

vald till 2020

Ledamot:

Anna-Karin Waldermarson, ATR

vald till 2020

Ledamot:

Martin Larsson, SUB

ställer upp för omval

Ledamot:

Alexander Hallberg, SVEROK

vald till 2020

Ledamot:

Erika Lindqvist, Sv Folkdansringen

avböjt omval

Följande personer är nominerade till ordförande i AX (2 år):
Anna Rydborg, RUM

Nominerad av SVEROK.

Lars Farago, RFoD

Nominerad av Sveriges Orkesterförbund.

Följande personer är nominerade till ledamöter i AX (2 år):
Hadrian Prett (SSR, Sveriges Spelmäns riksförbund)

Nominerad av SSR.

Kennet Lunderquist (ATR m m)

Nominerad av Sv Körförbund

Martin Larsson (SUB)

Nominerad av RUM.

Patrik Andersson (SSR, Sveriges Spelmäns riksförbund)

Nominerad av SSR.

Christian Cuadra (Folk you), avböjt.

Nominerad av RUM.

Sofia Nygren (SOF)

Nominerad av Sveriges Orkesterförbund.

Lars Farago, RFoD

Nominerad av Sveriges Orkesterförbund.

Följande personer är nominerade till revisorer och revisorsersättare i AX (1 år):
Martin Lindor (RUM, verksamhetsrevisor 2019)

Nominerad av RUM.

Thomas Dahlberg (ATR, suppleant verksamhetsrevisor 2019)

Nominerad av RUM.

Valberedningens förslag till ordförande:
Årsmötet har att välja mellan de nominerade Anna Rydborg och Lars Farago.
Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen:
Sofia Nygren (nyval 2 år)
Martin Larsson (omval 2 år)
Hadrian Prett (nyval 2 år)
Valberedningens förslag revisorer och revisorsersättare:
Martin Lindor (omval 1 år)
Thomas Dahlberg (suppleant verksamhetsrevisor, omval 1 år)
Valberedningens kommentar
Valberedningen har i förslaget tagit hänsyn till en spridning av organisationstillhörighet och de
kompetenser som ledamöterna har. Valberedningen har även eftersträvat en jämställd styrelse.

Västerås 2019-04-03

Mats Wenlöf

