
 
Hej!  
 
Det är dags att nominera ledamöter till poster i Funktionsrätt Göteborg, FRG, inför årsmötet 
som hålls den 25 april 2019.  
8 mars 2019 är sista dagen att lämna nomineringar.  
Nomineringar tas emot via detta formulär: https://tinyurl.com/arsmote2019 som 
hanteras av FRG:s kansli. Det går också bra att kontakta valberedningen direkt. 
Kontaktuppgifterna finns nedan.  
Om det av någon anledning inte fungerar med webbformuläret så går det förstås utmärkt att 
höra av sig till Funktionsrätt Göteborg så hjälper vi er! 
Kansliet nås via tel 031 24 03 03 eller e-post info@funktionsrattgbg.se   
  

 
Valbara platser till årsmötet 
 
Styrelsen  
Ordförande på 2 år – innehas idag av Marianne Fagberg, Föreningen Göteborg HjärtLung  
3 (eller 5) ordinarie ledamöter på 2 år – innehas idag av: 
John Lindqvist, Stroke Västra Götaland 
Ingrid Flodhammar, Hörselskadades förening i Göteborg 
Kjell Emanuelsson, Synskadades Riksförbund Göteborg 
 
 
3 ersättare på 1 år – innehas idag av:  
Lisbeth Ekman Pettersson, Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet 
Liljana Trifunovska, Reumatikerdistriktet Göteborg 
Dennis Bokedal, Astma- och Allergiföreningen Göteborg 
 
Hjälpfonden 
Årsmötet beslutar hur många ledamöter som ska ingå i Hjälpfonden. 
Alla väljs på 1 år.  
 
Revisorer 
1 förtroendevald revisor på 1 år – innehas idag av Lennart Persson, Epilepsiföreningen 
Göteborg 
1 förtroendevald revisorsersättare på 1 år – innehas idag av Daniel Lindstrand, 
Stamningsföreningen i Västra Götaland 
 
1 extern kvalificerad revisor på 1 år – innehas idag av Charlotte Severin, Severin Redovisning 
& Revision AB 
1 extern kvalificerad revisorsersättare på 1 år – innehas idag av Hanna Kemvall, Severin 
Redovisning & Revision AB 
 
Valberedningen 
Årsmötet beslutar hur många ledamöter som ska ingå i valberedningen. 
Alla väljs på 1 år. 

https://tinyurl.com/arsmote2019
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Idag består valberedningen av: 
Margareta Svensson, Epilepsiföreningen Göteborg 
Agne Lundberg, Neuroförbundet Göteborg 
Barbro Lerberg, Primär Immunbrist Organisation Väst 
 
 

Inför nomineringarna kan det vara bra att tänka på följande:  
 

 Att de nominerade självklart är tillfrågade och beredda att tillträda om de blir 
valda. 

 Att representanterna förväntas vara aktiva och intresserade av att  driva 
Funktionsrätt Göteborgs frågor.  

 Att den som har ett uppdrag i Funktionsrätt Göteborg representerar alla 49 
medlemsföreningarna, inte bara den egna föreningen. 

 Att representanten företräder andra och inte driver egna individuella ärenden via 
sitt mandat. 

 Att representanterna är väl förberedda och pålästa. 

 Att det är bra att eftersträva spridning i ålder, intressen och kompetensområden.  
 
 

Vill du kontakta valberedningen? 
Namn, telefon och e-postadresser finns här: 
 
Margareta Svensson, sammankallande  
tel 0730 94 43 04 
margareta.b.svensson@gmail.com 
 
Agne Lundberg 
tel 072 571 15 33 
agne.lundberg@yahoo.com  
 
Barbro Lerberg 
tel 0730 50 69 71 
barbro.lerberg@bredband.net  
 
 
Med vänliga hälsningar, 

Funktionsrätt Göteborgs valberedning 
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