- med lokalt engagemang

VALBEREDNINGENS ÖNSKEMÅL inför ÅRSMÖTET 2016
Umeå Föreningsråd är en sammanslutning av föreningar i Umeå Kommun. Föreningsrådet är en
paraplyorganisation som är viktig för föreningsfrågor i kommunen; bidrag, utbildningar, lokaler mm.
Föreningsrådet samarbetar med politiker och tjänstemän samt Föreningsbyrån och dess möjligheter
att påverka föreningslivets förutsättningar.
De viktigaste punkterna i Föreningsrådets verksamhetsplan för 2016 är Samverkan, Dialog och Bättre
förutsättningar för kommunens föreningar.
I Föreningsrådets styrelse arbetar personer med intresse och erfarenhet från olika delar av
föreningslivet. De är representanter för sociala föreningar, för kultur-, idrotts-, frilufts-, nykterhetsoch andra föreningar. Styrelsen för 2016 behöver ett antal nya ledamöter och därför behöver vi hjälp
från våra medlemsföreningar, eller dig som enskild föreningsmedlem. Vi önskar att ni/du föreslår
ledamöter till Föreningsrådets kommande styrelse.
SVAR ÖNSKAS SENAST 31/1
Du kan föreslå vilken myndig person som helst som ledamot i styrelsen. Det är bra om det kommer
förslag på yngre personer och gärna personer med intresse och erfarenhet från olika
verksamhetsområden, men alla förslag kommer att beaktas av valberedningen. Kom ihåg att
personen inte väljs som representant för en speciell förening eller verksamhet, utan ska tillvarata alla
ideella föreningars intressen.
Vi förutsätter att ni redan tillfrågat personen och att han/hon gett sitt samtycke. Valberedningen
kommer självklart att i vilket fall som helst kontakta föreslagna personer.
I ditt svar vill vi att du anger följande uppgifter på föreslagen person:
För- och efternamn…………………………………………………………………………………………………………
Mobiltelefon………………………………………E-post……………………………………………………………….
Intresseområden……………………………………………………………………………………………………………
Är tillfrågad:

JA

NEJ

Styrelse vald vid senaste årsmötet:
Lars Lindgren
Maja Larsson
Johannes Nyqvist
BrittInger Ärlebro
Ove Nordin
Lennart Frostesjö
Kent Pettersson
Birahima Wade

Vi tackar dig på förhand!
Valberedningen för Umeå Föreningsråd
Ann-Marie Lindgren (070-3609174), Mikael Rubin, BrittInger Ärlebro

Skicka ditt förslag på styrelseledamöter via e-post till ann-marie.lindgren@blabandet.se
Senast 31 januari 2016

Skolgatan 40
903 25 UMEÅ
Kansli: 070-614 52 24

Digital adress
info@umeaforeningsrad.se
www.umeaforeningsrad.se

Bankgiro
5486-7072

Org.nr
802421-7690

