Förbundsårsmöte 2016
Valberedningens förslag
Bakgrund
Förbundsstyrelsen består av elva ledamöter som växelvis väljs för två år och fem ersättare som väljs för ett år.
Ordförande och vice ordförande väljs växelvis vartannat år (i år vice ordförande) och utgör verkställande utskott
tillsammans med två av styrelsens ledamöter som väljs årligen.
Två revisorer och två ersättare väljs för ett år. En valberedning med fem ledamöter och fem ersättare väljs för ett år.
Förbundsstyrelsen har föreslagit att det årliga förbundsårsmötet ska ersättas av kongress vartannat år, med tvååriga
mandatperioder. Om årsmötet beslutar i enlighet med förslaget behöver de ledamöter vars mandatperiod går ut 2017
hanteras. Valberedningen föreslår att deras mandatperiod i så fall förlängs ett år (de sex personerna är tillfrågade
och står till förfogande).

Vice ordförande
Mariam Osman Sherifay, Stockholms län (nyval, tidigare styrelseledamot).
Ledamöter i förbundsstyrelsen
Thomas Strand, Jönköping (omval).
Aurora Pirraku Eriksson, Västmanland (nyval, tidigare ersättare).
Yusuf Abdow, Örebro (omval).
Joe Frans, Stockholms län/stad (omval).
Ledamöter vars mandatperiod går ut 2017
Ulf Bjereld, Göteborg (ordförande).
Eva-Lena Gustavsson, Värmland.
Eva Hedesand Lundqvist, Norrbotten.
Jonas Magnusson, Jönköping.
Carin Larsson, Skåne.
Anna Ardin, Stockholms stad.
Ersättare i förbundsstyrelsen
Abebe Hailu, Stockholms stad (omval).
Carina Svedenberg Widqvist, Örebro (nyval).
Adrian Kaba, Skåne (omval).
Klas Corbelius, Östergötland (omval).
Rafael Waters, Uppsala (omval).
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Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten
och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla
behövs,alla får plats och alla har samma rätt och värde.

www.trosolidaritet.se

Tro och solidaritet. Det är vi.

Ledamöter i verkställande utskottet (utöver ordf. och vice ordf.)
Thomas Strand, Jönköping (omval).
Eva-Lena Gustavsson, Värmland (nyval).

Revisorer
Åke Reisnert, Stockholms stad (omval).
Rolf Nersing, Stockholms län (omval).

Revisorsersättare
Tofte Frykman, Jönköping (nyval)
Leif Brandt, Kalmar (omval)

Valberedning
Förslag lämnas under årsmötet, av årsmötesutskottet.

Övriga nominerade till förbundsstyrelsen
Leif Brandt, Kalmar
Björn Andersson, Södra Älvsborg
Thomas Dahlberg, Örebro
Marita Edvall Dahlgren, Västmanland
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