AX - kulturorganisationer i samverkan
Valberedningen 2020
Inför årsmötet i AX – Kulturorganisationer i samverkan den 30 mars 2020.
Valberedningens sammansättning
Valberedningen har bestått av undertecknad Mats Wenlöf (ATR) samt Anna Wallgren (Ung
Teaterscen) och Niklas Carlsson (Kontaktnätet). I valberedning har även ingått Anna Åhlin-Orwin och
Zacharias Östman, vilka båda avsagt sig sina uppdrag under perioden.
Redogörelse för valberedningens arbete
Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid flera tillfällen med de
olika styrelsemedlemmarna. Vår bedömning är att styrelsen har fungerat bra och haft tydliga planer
och visioner som de arbetat efter.
Vi har i vårt arbete utgått från den arbetsordning som AX har vad gäller valberedningsarbete. Vi har
haft löpande möten under perioden och vi har arbetat med ett normkritiskt perspektiv.
Vi har arbetat med en öppen och transparent nominerings- och valprocess via plattformen
Nominera.se, där alla nominerade kandidater presenterats. Vi har även erbjudit oss att ta emot
nomineringar via e-post och sköta publiceringen på nominera.se/axkultur.
Under nomineringsprocessen har vi fått hjälp av AX verksamhetsutvecklare och ordförande för att
sprida information till medlemsorganisationerna genom AX kanaler. Valberedningen har även verkat
uppsökande gentemot förbund som inte har någon representant eller någon nominerad kandidat i
styrelsen.
Se alla nominerade på: https://nominera.se/axkultur/
Om förslaget
Vi har enats om ett förslag till förtroendeval för kommande årsmöte. Vi vill även i sammanhanget
göra följande medskick/kommentarer:
●
●

●

●

Det har tyvärr varit svårt att få in nomineringar, vilket innebär att valberedningen endast fått
in ett fåtal kandidater. Vi är dock mycket nöjda med de kandidater vi presenterar.
Valberedningen har i förslaget tagit hänsyn till spridning av organisationstillhörighet,
spridning av olika kulturformer och olika kompetenser hos de enskilda ledamöterna, för att
skapa en stark grupp med en bredd inom den ideella kulturen och med en bredd av
kulturpolitiska perspektiv. Valberedningen har även eftersträvat en jämställd styrelse.
Vi ser gärna en dialog mellan valberedningen, AX och medlemsorganisationerna om
mångfald och normkritiska perspektiv, då valberedningen kan konstatera att AX under många
år har lyckats väl inom vissa områden och har stora utmaningar inom andra.
Vi skulle gärna se sju förtroendevalda i styrelsen i stället för vårt nuvarande förslag om sex
personer. Detta kräver dock att vi får in nomineringar till en sjunde post (ledamot). Det går
bra att kontakta valberedningen direkt om detta fram till årsmötet och vi kommer om vi får
in förslag att förhoppningsvis kunna komplettera vid årsmötet med förslag på ytterligare en
kandidat. Vi vill även påminna om möjligheten att nominera personer under pågående
årsmöte.

Förtroendevalda inför årsmötet 2020
Styrelsens sammansättning inför årsmötet 2020:
Ordförande:
Anna Rydborg, Riksförbundet för unga musikanter (RUM)
Ledamot:
Lars Farago, Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD)
Ledamot:
Hadrian Prett, Sveriges spelmäns riksförbund
Ledamot:
Alexandra Hjortswang, Sverok
Ledamot:
Anna-Karin Waldermarson, Amatörteaterns riksförbund (ATR)
Ledamot:
Alexander Hallberg, Sverok

vald till 2021
vald till 2021
vald till 2021
ställer upp för omval
ställer upp för omval
avböjt omval

Revisorer inför årsmötet 2020:
Verksamhetsrevisor: Martin Lindor, Riksförbundet för unga musikanter (RUM)
Suppleant: Thomas Dahlberg (Amatörteaterns riksförbund, ATR)

avböjt omval
ställer upp för omval

Nomineringar 2020
Följande personer är nominerade till ordförande i AX (2 år):
Ej aktuellt, då sittande ordförande är vald på 2 år till och med ordinarie årsmöte 2021.
Följande personer är nominerade till ledamöter i AX (2 år):
Alexandra Hjortswang (Sverok), omval
Anna-Karin Waldermarson (Amatörteaterns riksförbund, ATR), omval
Pontus Lindhé Ohlsson (SUB - Riksförbundet För Subkultur), nyval

Nominerad av Sverok.
Nominerad av ATR.
Nominerad av SUB.

Följande personer är nominerade till revisorer i AX (1 år):
Verksamhetsrevisor: Lars Nordgren (ATF*), nyval
Nominerad av ATR.
Suppleant: Thomas Dahlberg (Amatörteaterns riksförbund, ATR), omval Nominerad av ATR.
* Sveriges arbetarteaterförbund

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen:
Alexandra Hjortswang (Sverok), omval 2 år
Anna-Karin Waldermarson (Amatörteaterns riksförbund, ATR), omval 2 år
Pontus Lindhé Ohlsson (SUB - Riksförbundet För Subkultur), nyval 2 år
Valberedningens förslag revisorer och revisorsersättare:
Lars Nordgren (Sveriges arbetarteaterförbund, ATF), verksamhetsrevisor, nyval 1 år
Thomas Dahlberg (Amatörteaterns riksförbund, ATR), suppleant verksamhetsrevisor, omval 1 år

2020-03-02
Valberedningen: Mats Wenlöf., Anna Wallgren och Niklas Carlsson
Kontakt: valberedning@axkultur.se

