
 Seko Region Stockholms alla 
klubbar och sektioner  

 
 
Nominering av ledamöter till Region Seko Stockholms årsmöte den  
12 april 2018 

 
Ett år går fort och nu är det dags att återigen nominera till styrelsen för Region Seko 
Stockholm. På baksidan finner du information kring nuvarande styrelse och övriga 
uppdrag samt deras mandat. 
 
Nu vill vi i valberedningen att ni nominerar! För att vi i valberedningen ska få ett så 
bra underlag som möjligt när vi föreslår en ny styrelse hoppas vi att ni i era klubbar 
och sektioner har bra diskussioner och kommer med förslag på lämpliga personer. Vi 
vet att det finns en stor kompetens ute i organisationen som vi gärna ser i Seko 
Stockholms styrelse. Kom ihåg att personen i fråga måste ha blivit tillfrågad om 
nominering och tackat ja. 
 
Personen bör ha intresse och tid för uppdraget som ledamot i Region Stockholm där 
hen kan se över gränser/branscher och gärna kunskap om hur en ideell organisation 
fungerar på denna nivån. Vi ser även att personen har förmågan att stötta lokala 
klubbar och sektioner i deras lokala frågor samt att vara en stark opinionsbildare. Vi 
ser också till mångfalden, män, kvinnor, olika nationaliteter samt ålder som ska 
återspegla vårt förbund och vårt regionala område. 
 
Vi i valberedningen måste få möjlighet att bedöma personernas kunskap och förmåga 
och därför är det viktigt att ni hjälper oss att göra en beskrivning av personen som ni 
nominerar. Vi kommer att kontakta personen om vi känner att vi behöver 
kompletterande information därav är det viktigt att du lämnar all information som 
framkommer på bifogade nomineringsblanketten (bilaga). 
 
Vi vill ha in era nomineringar SENAST DEN 28 FEBRUARI och nomineringarna 
skickar ni till: 
Valberedningen SEKO Stockholm, Box 1032, 171 21 Solna, eller maila till 
valsekostockholm@gmail.com.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna-Carin Lindberg 
Sammankallande i Seko Stockholms valberedning 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
Region Stockholm 
 
Ordinarie Mandat som sträcker sig till årsmötet år 

Karin Åkersten, ordförande (Trafik) 2019 
Gunnar Westin, kassör (Post) 2018 
Erik Persson (Post) 2019 
Kadir Kasirga (Vård) 2018 
Linnea Garli (Trafik) 2019 
Mikko Svensson (Civil) 2019 
Natalie Wredfors (Trafik) 2018 
Ove Skagerström (Väg och ban) 2018 
Åsa Einerstam (Post) 2018 
 
Ersättare 

Mattias Åberg (Vård) 2018 
Gerardo Berrios (Post) 2018 
Lina El Yafi (Trafik) 2018 
Kjell Stenersjö (Väg och ban) 2018 
Matti Wennerberg (Trafik) 2018 
Vakant 2018 
 
Revisorer samt ersättare 

Evamarie Hådén (Trafik) 2019 
Sandra Altamirano (Trafik) 2018 
Anna Westling, ersättare (Tele) 2018 
Markus Nordanstig, ersättare (Trafik) 2018 
 
Fanbärare 

Alf Reine (Trafik) 2019 
Jan Höjer (Trafik) 2019 
 
 


