Bästa representant för en medlemsförening i Segling och Båtsport i Finland!
Våra båtar har sjösatts och vi har framför oss en rekordlivlig båtsommar.
Resebegränsningarna bara ökar intresset att röra sig på sjön. Vi har också
exceptionella olympiska spel framför oss.
Det är alltså hög tid att börja tänka på vem som ska inneha de viktigaste
förtroendeposterna i vårt förbund under de kommande åren.
På höstmötet 28.11.2021 besluts om förtroendeposterna under perioden 2022–2023.
Mötet väljer ordförande och viceordförande för de olika kommittéerna i stället för
dem som avgår. Kommittérordförandena är samtidigt medlemmar i förbundets
styrelse. Om den sittande viceordföranden väljs till ordförande ska en efterträdare
väljas för återstoden (1 år) av hans/hennes mandatperiod.
Val av viceordförande för förbundet
Eftersom Mikael Stills första tvåårsperiod tar slut ska viceordförande väljas.
För kommittéerna väljs 4 ordförande och 5 viceordförande.
Nedan finns en lista på de förtroendeposter, för vilka val ska ske, en beskrivning av
respektive kommittéers uppgifter och en blankett, som din förening kan använda för
att föreslå en lämplig person. Vi hoppas, att ni fäster särskild uppmärksamhet vid
personens dokumenterade förmåga att sköta den här typen av uppgifter.

Föreningarna föreslår
Valnämnden önskar att föreningarna är aktiva och kommer in med väl underbyggda
förslag i god tid före deadline.
Kom ihåg att om ni önskar att en person, som är i tur att avgå, ska fortsätta och
han/hon är villig så måste någon föreslå fortsatt mandat.
Segling och Båtsport i Finland är ett av vårt lands största grenförbund. De är ytterst
viktigt att vi fortsättningsvis får kompetenta och aktiva män och kvinnor till våra
förtroendeposter. Vi hoppas att föreningarna utnyttjar den här möjligheten att
påverka. Alla kandidater ska föreslås av någon förening.
Lämna in förslagen senast 14.9.2021
Vi ber föreningarna skicka sina förslag med motiveringar på bifogade blankett senast
14.9.2021 till karoliina.rouhiainen@spv.fi. Valnämnden behandlar alla inkomna
förslag och sammanställer på basen av dem sitt förslag till förbundsmötet.

För valnämnden,
Yrjö Sahlstedt, ordförande

BILAGOR
Listor över förtroendeposter som blir lediga
Elektronisk blankett för att lämna in förslag
Kommittéernas uppgifter/instruktionen s finns på SBF:s hemsidor på adressen:
http://spv.fi/förbundsmaterial

