Officerares
Ideella Stödförening OISF

Valberedningens förslag till val av ny styrelse mm. vid OISF
årssammanträde 28 april 2019.
1. Styrelse
Förutsättningar
Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande och åtta ledamöter. Mandatperioden är två år.
Vartannat år (udda år) väljs ordförande och fyra ledamöter och vartannat år (jämt år) väljs övriga fyra
ledamöter.
Val av ordförande
Generallöjtnant Hans Berndtson är tillfrågad och har förklarat sig villig att kvarstå som ordförande.
Valberedningens förslag
Omval av Hans Berndtson som ordförande för en tid om två år.
Val av styrelse utöver ordförande
Ledamöter som skall tas upp för val vid årssammanträde 2019:
Claes Grönberg har varit skattmästare och webmaster under den gångna mandatperioden. Claes är villig
att fortsätta under nästa mandatperiod.
Johan René har varit sekreterare under ett år. Johan är villig att fortsätta under nästa mandatperiod.
Gerhard Lilliestierna är villig att fortsätta under nästa mandatperiod.
Johan Molin önskar, efter en lång och mycket väl vitsordad tjänst, lämna sin plats i styrelsen. Som
ersättare för Johan Molin har valberedningen rekryterat översten i flygvapnet Patrick Wallberg.
Patrick är överste sedan 2016 och tjänstgör som stabschef på LEDS PERS dvs Personaldirektörens stabschef.
Valberedningens förslag
Omval av Claes Grönberg, Johan René, Gerhard Lilliestierna för en tid om två år.
Nyval av Patrick Wallberg för en tid om två år.
Dessutom har Johan Thörnqvist anmält, att han på grund av ny tjänst måste lämna styrelsen i förtid.
Valberedningen har som efterträdare till Johan Thörnqvist rekryterat ytterligare en flygvapenofficer.
Pernille Undén är överstelöjtnant i flygvapnet och tjänstgör som Stf C LSS (Luftstridsskolan) i Uppsala.
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Valberedningens förslag
Nyval av Pernille Undén för en tid om ett år.
2. Revisorer
Förutsättningar
"For granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs vid årssammanträdet
två revisorer och en suppleant för dem för en tid av ett år".
Under 2018 har tjänstgjort som ordinarie revisor
Aukt. rev. Margareta Kleberg och Kmd 1. Ulf Edman (förtroendevald revisor)
som suppleanter för dessa Madelene Sundell Karlsson och Lars G Olsson
Valberedningens förslag
Ordinarie revisor
Aukt.rev Margareta Kleberg
Omval

Suppleant
Madelene Sundell Karlsson
Omval

Kmd 1. Ulf Edman
Omval

Lars G Olsson
Omval

3. Valberedning
Valberedningen har bestått av:
Christer Nordling, sammankallande
Lennart Thomsen
Roger Gustafsson
Samtliga är beredda att fortsätta sitt viktiga värv.
För valberedningen

Christer Nordling
sammankallande
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