Stockholm i december 2018
Orienteringsvänner!
Kom med förslag på kvinnlig ledamot till StOFs styrelse

Stockholmsorienteringen leds av Stockholms Orienteringsförbund och i spetsen för denna
organisation finns en styrelse. Snart är det dags för årsmöte och val av ny styrelse.
Nuvarande styrelse ser ut så här.
Ordförande:
Lennart Hävrén Tullinge SK
Ledamöter:
Anette Önerud, OK Ravinen
Göran Hellgren, OK Södertörn
Jan Bojling, Solna OK
Leif Carlsson, Skarpnäcks OL
Sara Jonasson Centrum OK
Adj. Sekreterare:
Lars Forsberg, kansliet
Inför årsmötet i början av mars 2019 så har Sara Jonasson avsagt sig omval medan övriga
står till valberedningens förfogande.
Eftersom Stockholms Orienteringsförbund strävar efter en jämn könsfördelning så önskar vi
förslag på kvinnliga kandidater att fylla den vakans som uppstår när Sara nu slutar.
En kort presentation av uppdraget.
Ledamöter väljs på två år per gång. Styrelsen har ca 8 möten per år. Vanligen har man möte
måndagar eller onsdagar i ca 2,5 – 3 timmar per gång. Den enda kompetens som behövs är
insikt i orienteringsrörelsen och stort intresse för att utveckla orienteringen i Stockholm.
Styrelsen är väldigt aktiv dvs alla jobbar med alla olika frågor speciellt då utvecklingsfrågor.
Så det händer en del i styrelsen. Ordförandeskapet på mötena går runt dvs de turas om att
leda olika möten.
Kom med förslag
Valberedningen vill nu ha in förslag på lämpliga kandidater till ledamot i styrelsen. Som du
redan förstått så ska det vara en kvinna för att styrelsen ska vara jämställd. Alla förslag på
dugliga kandidater som har tid och lust kommer att beaktas. Skicka ditt förslag senast 20
januari 2019 till sammankallande i StOF:s valberedning, Lena Hellström
lena.hellstrom@live.se .

Vi anser att det är viktigt att alla klubbar känner ansvar för att Stockholms
Orienteringsförbund fungerar på ett utvecklande och bra sätt.
Med orienteringshälsningar
Lena Hellström (OK Ravinen) 070-634 2865, Jan Kihl (Sundbybergs IK) 070- 515 28 83,
Johan Giberg (Tumba-Mälarhöjdens OK) johan.giberg@telia.com

