31 mars 2022
Valberedningens förslag till Gotlands Förenade Besöksnärings årsstämma 2022
Mötesordförande:
Mötessekreterare:
Protokolljusterare:
Rösträknare:

Utses av styrelsen
Utses av styrelsen
Utses på mötet bland närvarande ombud
Utses på mötet bland närvarande ombud

Styrelse fram till årsstämma 2022
Johan Lindvall, ordförande
Gunnar Jonasson
Susanne Thedéen
Victoria Berge

Mandattid 2 år, löper ut
Mandattid 2 år, löper ut
Mandattid 2 år, löper ut
Mandattid 2 år, löper ut

Håkan Ahlsten
Kirsten Åkerman
Anja Werkelin
Lotta Hasselblad
Marcus Risberg
Mattias Thunholm

Mandattid 2 år, 1 år kvar
Mandattid 2 år, 1 år kvar
Mandattid 2 år, 1 år kvar
Mandattid 2 år, 1 år kvar
Mandattid 2 år, 1 år kvar
Mandattid 2 år, 1 år kvar

Valberedningens förslag till årsstämman 2022
Ordförande
Kirsten Åkerman, föreslås för nyval med mandattid 1 år (se kommentar längre ned)
Ledamöter
Gunnar Jonasson, Swedavia Visby Airport, föreslås för omval med mandattid 2 år
Menette von Schulman, Hotell S:t Clemens, föreslås för nyval med mandattid 2 år
Therese Lindström, Go Gotland AB/iVisby Tryckeri AB, föreslås för nyval med mandattid 2 år
Mikael Mossvall, Gotlands Bryggeri AB, föreslås för nyval med mandattid 2 år
Revisorer
Ordinarie, Barbro Hallgren – föreslås för omval 1 år
Suppleant, Emma Järlö – föreslås för omval 1 år
Valberedningen har bestått av Fredrik Broman (sammankallande), Sofia Munkhammar, Micke Erixon och
Mats Ladebäck.
Valberedningen låter meddela att Fredrik Broman och Mats Ladebäck ställer sina platser till förfogande och
ej är tillgängliga för omval vid årsstämman, medan Sofia Munkhammar och Micke Erixon står till förfogande
för omval. Vidare rekommenderar valberedningen Sofia Munkhammar som sammankallande.
________
Valberedningen förutsättningar och uppdrag, utdrag från föreningens stadgar
Valberedningen ska senast 10 veckor före föreningens stämma tillfråga ordförande och ledamöter i styrelsen
för vilka mandattid går ut om de vill kandidera för nästa mandatperiod.
Samtliga tillfrågades före 1 februari 2022.

Valberedningen ska senast fyra veckor före stämma lämna förslaget till styrelsen.
Valberedningens förslag lämnades till styrelsen den 31 mars 2022.
Antal i styrelsen och mandatperioder
Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter och högst elva ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter utses
för en tid av två år. Ena året väljs halva antalet ledamöter och andra året väljs andra halva antalet ledamöter.
Valberedningen har även i sitt förslag av ledamöter vägt in spridning mellan ledamöter som representerar
baserat på kategorier, omsättning och geografisk spridning av medlemmar. Valberedningen har även tagit
hänsyn till fördelning mellan män och kvinnor (40-60 procent) samt strävan efter olika ålderskategorier.
Könsfördelning enligt detta förslag:
5 kvinnor och 5 män inklusive ordförande
______
Kommentar ifrån Valberedningen avseende förslaget att föreslå en ordförande på mandattiden 1 år:
Valberedningen har under de senaste månaderna tillfrågat flertalet kandidater om rollen som ordförande
och upplevt utmaningar med att hitta en kandidat som ställer sig till förfogande. Vi har till följd av detta
bjudit in styrelsen till ett särskilt möte (11 mars 2022), där vi påtalat detta och tillsammans haft konstruktiva
samtal för att hitta en lämplig lösning. Valberedningen har fått tydliga signaler från styrelsen att man i första
hand förordar en ordförande som suttit eller sitter i styrelsen idag.
Vi är nu glada och känner oss nöjda med att Kirsten Åkerman har tackat ja till att stå till förfogande för nyval
till ordförande för GFB. Förutsättningen är att Kirsten väljs på ett år, vilket frångår stadgarna som säger
mandattid två år, men vi vill ändå förorda denna ”interimslösning” på ett år. Styrelse och verksamhetschef
får på så sätt arbetsro att leda verksamheten framåt, samtidigt som styrelsen får möjlighet att konstituera
sig och säkra en långsiktig plan gällande det framtida ordförandeskapet och successionsordning för GFB’s
styrelse. Vi i valberedningen förordar detta som den bästa lösningen just nu.

Visby 31 mars 2022

Vänliga hälsningar,
Valberedningen för Gotlands Förenade Besöksnäring

