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Nomineringar till uppdrag inom styrelse och revision – 

klargörande från valberedningen 
  

Valberedningen har fått frågor om sittande styrelseledamöter inkl. ordföranden måste 

nomineras inför FN-förbundets kongress 2021. Svaret är ”ja”. 

 

Nuvarande 13 styrelseledamöters treåriga mandatperiod går ut i samband med kongressen. 

 

FN-föreningar, FN-distrikt och anslutna riksorganisationer som vill nominera någon sittande 

styrelseledamot kontaktar henne eller honom och frågar om hon eller han står till förfogande för en 

nominering. Gör han eller hon det ska ni som nominerar se till att nomineringsblanketten fylls i på 

samma sätt som vid nomineringar av ”nya” personer. 

 

Den nominerade ska själv skriva en sammanfattande presentation av sig själv. Varför han/hon vill bli 

nominerad till uppdraget i styrelsen, vad han/hon kan tillföra styrelsen och vilka frågor han/hon anser 

är viktigast att driva. Presentationen får omfatta max en A4-sida. Ett eget foto ska biläggas 

presentationen som ska vara valberedningen tillhanda senast 31 mars 2021.  

 

Den nominerades egen formulerade presentation och foto kommer att publiceras på FN-förbundets 

hemsida i samband med att förbundet sänder ut handlingar inför kongressen.  

 

Blankett för nominering finns publicerad på FN-förbundets hemsida och finns på följande länk  

https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/nominering-kongress-2021/ 

Blanketten ska fyllas i digitalt och skickas till valberedningen via förbundets hemsida. Om någon i 

undantagsfall inte kan fylla i blanketten digitalt så får ni kontakta valberedningen. Alla som blir 

nominerade och som nominerar måste fylla i blanketten.  

  

Alla nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 31 mars 2021. Därefter kommer 

inga nomineringar att tillåtas.  

  

För frågor angående nomineringsförfarandet eller vad presentationen ska innehålla går det bra att 

kontakta oss i valberedningen på e-post valberedning@fn.se    

  

Med vänliga hälsningar  

FN-förbundets valberedning  

 

Ledamöter i valberedningen 

Carina Almgren (ordförande) 070 652 55 08  

Mimmi Clase Hagman 

Berith Granath 

Mona Haghgou Strindberg 

Toktam Jahangiry      

Sameer Lafta 
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