Till Svenska pensionärsförbundets föreningar
Svenska pensionärsförbundets höstmöte 23.11.2017 i Tammerfors valde följande
valberedningskommitté för år 2018:
Ordförande:
Medlemmar:

Magnus Diesen, Grankulla
Christer Bogren, Malax
Carita Isaksson, Åbo
Siv Sundberg, Jakobstad
Erkki Tuormaa, Lovisa

Nominering av kandidater i valen vid höstmötet 22.11.2018
Vid höstmötet väljs Svenska pensionärsförbundets ordförande för år 2019 och ordinarie
ledamöter och ersättare i styrelsen för mandatperioden 2019-2020 samt revisor och
revisorssuppleant i stället för dem som är i tur att avgå. Ordförandemandatet är 1-årigt och
styrelsemedlemmarnas mandat är 2-årigt enligt förbundets stadgar.
Svenska pensionärsförbundet med över 20 000 medlemmar är en kraftfull och ledande
organisation att bevaka svenskspråkiga pensionärers intressen på riks- och lokalnivå. Detta
medför ett stort ansvar för SPF och dess styrelse att, förutom att leda den traditionella
verksamheten, följa med och ge utlåtanden i frågor och utredningar, som landets regering och
riksdag förbereder och behandlar beträffande svenskspråkiga pensionärers framtid i Finland.
Ovanstående ansvar ställer stora krav på styrelsens kompetens, erfarenhet samt kunnande
från tidigare verksamhet i bland annat ekonomiska, juridiska och geriatriska frågor. Därtill
behövs entusiasm, tid för uppdraget samt samarbetsvilja och -förmåga.
En styrelseplats ger en enastående möjlighet att påverka svenskspråkiga pensionärers framtid i
positiv riktning.
För att möta ovanstående krav vill valberedningen bereda sig möjligheten att påverka
förslaget till nya medlemmar till höstmötet med styrelsens kompetens och könsfördelning i
fokus.
Valberedningskommittén uppmanar därför förbundets medlemsföreningar att hösten 2018
utse lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen, minst två (2), en man och en kvinna eller flera
kandidater i stället för dem, som nu är i tur att avgå.

Valberedningskommittén önskar, att föreningarna fäster speciell vikt vid följande egenskaper
hos kandidaterna vid nomineringen:
-

Entusiasm, tid för uppdraget, samarbetsvilja och -förmåga
Kompetens och erfarenhet som stöder förbundets målsättningar
Riksomfattande och regional representativitet
Ålders- och könsfördelning, som motsvarar strukturen bland landets pensionärer

Det slutliga valet sker av höstmötets befullmäktigade representanter, som tar ställning till
valberedningens förslag på höstmötet 22.11.2018.
Styrelsens sammansättning har en stor betydelse för förbundets verksamhet.
Styrelsens sammansättning år 2018 är följande:
Ole Norrback, Vasa, förbundsordförande
Ordinarie:
Pia Berg, Närpes
Christjan Brander, Iniö
Knut Brännbacka, Pedersöre
Filip Hamro-Drotz, Grankulla
Anita Ismark, Korsnäs
Eili Ervelä-Myréen, Helsingfors
Kaj-Gustav Sandholm, Mariehamn
Birgitta Olsson, Kotka
Kaj Sjöblom, Ingå
Björn Sundqvist, Borgå

Ersättare:
Börje Enlund, Kristinestad
Annika Loman, Pargas
Carl-Gustav Molander, Jakobstad
Benita Bärlund, Esbo
Paul Lindell, Vasa
Marianne Lindberg, Helsingfors
Torbjörn Sjöblad, Mariehamn
Isa Forsbäck, Raseborg
Gudrun Lahtinen, Lojo
Monika Tillander, Sibbo

Styrelsemedlemmar med mandatperiod 2018-2019 är följande:
Ordinarie:
Ersättare:
Filip Hamro-Drotz, Grankulla
Benita Bärlund, Esbo
Anita Ismark, Korsnäs
Paul Lindell, Vasa
Kaj-Gustav Sandholm, Mariehamn
Torbjörn Sjöblad, Mariehamn
Kaj Sjöblom, Ingå
Gudrun Lahtinen, Lojo
Björn Sundqvist, Borgå
Monika Tillander, Sibbo

I tur att avgå 31.12.2018 är följande personer/samfund:
Ordinarie:
Pia Berg, Närpes
Birgitta Olsson, Kotka
Eili Ervelä-Myréen, Helsingfors
Knut Brännbacka, Pedersöre
Christjan Brander, Iniö

Ersättare:
Börje Enlund, Kristinestad
Isa Forsbäck, Ekenäs
Marianne Lindberg, Helsingfors
Carl-Gustav Molander, Jakobstad
Annika Loman, Pargas

Sittande förbundsordförande Ole Norrback ställer upp för omval.
Revisor
CGR-revisor Christian Hällström KPMG

Revisorssuppleant
Revisionssamfundet KPMG

Valberedningskommittén uppmanar därför styrelserna att noggrant förbereda och förankra
föreningarnas förslag till ordförande- och styrelseposterna. Valberedningen emotser förslagen
inklusive kort CV (max en A4) senast 19.10.2018 till valberedningskommitténs ordförande
Magnus Diesen, tel 040 5006540 eller per post på adressen Svenska pensionärsförbundet rf,
Valberedningskommittén, PB 129, 00101 Helsingfors.
Kandidatlistor bifogas och flera kan beställas från kansliet i Helsingfors tfn 040 578 0415, epost kansliet@spfpension.fi. Kandidatlistorna finns också på förbundets webbplats,
spfpension.fi

Helsingfors den 13.8.2018

Med vänlig hälsning

Magnus Diesen
Valberedningskommitténs ordförande
tel. 040 5006540, e-post: magnus@diesen.org

