IDEELL ARENA – Nomineringskommitténs förslag 2016
Nomineringskommittén
Nomineringskommittén, vald vid 2015 års partnerskapsmöte, har bestått av:
Karin Olsson, KFUM Sverige
Christer Pallin, Riksidrottsförbundet/SISU
Sanna Wärn, Cancerfonden
Förslag till mötesfunktionärer
Nomineringskommittén föreslår partnerskapsmötet besluta
att
till mötesordförande välja Cissi Askwall
att
till mötessekreterare välja Fredrik Kron
att
till protokolljusterare tillika rösträknare (två personer) välja ……….…..
(namnförslag från golvet).
Förslag om antalet ledamöter i styrgruppen
Avtalet anger att styrgruppen ska bestå av mellan 8 – 15 ledamöter. Under 2015 har styrgruppen
haft elva ledamöter.
Nomineringskommittén föreslår partnerskapsmötet besluta
att
antalet ledamöter i styrgruppen 2016-2017 fastställs till tretton ledamöter för
kommande period.
Förslag till ledamöter i Styrgruppen
Nomineringskommittén föreslår följande sammansättning av styrgruppen för en mandatperiod
på ett år:
Lena Ag (Nyval)
Maria Andersson (Nyval)
Inger Ashing (Nyval)
Anne Marie Brodén (Omval)
Hans-Göran Elo (Omval)
Åsa Hagelstedt (Nyval)
Gunnar Håkansson (Nyval)
Mats Johnsson (Nyval)
Karin Karlsson (Omval)
Maria Ros Jernberg (Nyval)
Anna Magnusson (Omval)
Kjell-Åke Waldner (Omval)
Anna Åberg(Nyval)

Kvinna till kvinna
RFSU
Rädda Barnen
S:t Lukasstiftelsen
Arbetsgivaralliansen
Djurskyddet Sverige
Svenska Golfförbundet
Vårdförbundet
Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna
Svenska Turistföreningen
Studieförbundet Vuxenskolan
Sensus Studieförbund
Hyresgästföreningen

Partnerskapsmötet väljer inte ordförande, utan den utses internt av styrgruppen efter
Partnerskapsmötet. Detsamma gäller en eventuell vice ordförande. I sitt förslag har dock
nomineringskommittén haft Inger Ashing i åtanke som ordförande, vilket också har förankrats
med Inger Ashing och Rädda Barnen.

En presentation av de ovan nämnda personer som nomineringskommittén föreslår kommer att
ske vid partnerskapsmötet den 20 april.
Om förslaget
Styrgruppens roll är att leda arbetet för Ideell Arena på en strategisk nivå. Detta ställer höga krav
på gruppen som helhet samt kräver en bredd i kompetens och erfarenhet. I förslaget har
nomineringskommittén strävat efter att sätta samman en grupp med en bred representation från
Ideell Arenas partnerorganisationer; nyare och äldre partners, stora och små organisationer etc.
Målsättningen är att styrgruppen består av personer med mångårig förankring i idéburen sektor
och med erfarenhet av strategiskt arbete. Förslaget på styrgrupp innehåller såväl anställda som
förtroendevalda med en bredd i erfarenheter och bakgrund. Förslaget består av fem personer på
omval och åtta personer på nyval, eftersom det är viktigt med både kontinuitet och förnyelse. Då
Ideell Arena är i en expansiv fas behövs erfarenhet av förändringsarbete och
verksamhetsutveckling. Bra verksamhet kostar pengar, och därför är det viktigt att det i
styrgruppen finns kunskap och förståelse för frågor som rör marknadsföring och finansiering.
Därtill har nomineringskommittén sökt sätta samman en styrgrupp där det finns förståelse för
och/eller erfarenhet av forskning om idéburen sektor. De individuella ledamöterna är viktiga för
Ideell Arena genom sina tankar, sin kunskap och sin tid. Nomineringskommittén hoppas också
att förslaget på styrgrupp ger en synergieffekt där resultatet är större än summan av varje enskild
ledamots verkan.
Inkomna förslag på personer utöver de som finns i nomineringskommitténs förslag
Utöver de kandidater som ingår i nomineringskommitténs förslag till styrgrupp har även förslag
inkommit från IOGT-NTO (Helena Bergkvist) och Svenska Gymnastikförbundet (Johan
Fyrberg).

För Nomineringskommittén
Karin Olsson, Christer Pallin och Sanna Wärn

