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Vem tycker du ska leda organisationen?
1 höst är det riksstämma och bland annat ska stämman välja en ny överstyrelse.
Valberednngen har påbörjat sitt arbete men behöver din hjälp för att kunna sätta
samman ett förslag på det bästa laget att driva organisationen framåt de
kommande två åren.
Bifogat hittar du blanketterna för att nominera dina kandidater till Riksstämman
2022, den 12 november. På blanketten ser du vilka som avböjer respektive godtar
eventuellt omval. Vissa har nu suttit sina tre mandatperioder och kan således inte
omväljas på nuvarande poster. Lottakårer och enskilda medlemmar har rätt att
senast den 7 juni 2022 insända namnförslag med meritförteckning till
valberedningen, adress eni. nedan.
Det finns två blanketter, en för nomineringar som en lottakår gör och en för
nomineringar som enskild lotta gör. Båda två bifogas. Även om ni inte har förslag på
alla poster så föreslå gärna enstaka namn. Skriv omval i förslagsrutan om ni anser
att omval är ert förslag, det är en viktig signal för oss att ni stödjer kandidaten.
Nominerar ni nya kandidater skriver ni namnet och skickar med en ifylld
meritförteckning per nominering. Se bif. bilaga. Den nominerade som föreslås
skall vara både vidtalad och ha accepterat att nomineras.
Förväntningar på överstyrelseledamöter
Goda samarbetsförmågor hos den nominerade är att särskilt beakta, med tanke på
det lagarbete som karaktäriserar överstyrelsens arbetssätt. Den som nomineras till
överstyrelsen skall ha god kunskap om Svenska Lottakåren, sådan erfarenhet och
förmåga att hon kan medverka i överstyrelsens arbete att leda och utveckla
organisationen framåt på strategisk nivå. Det är också av stor betydelse att den
nominerade har kunskap om totalförsvaret. Förmågan att kommunicera med
lottakårerna är av särskild vikt. Överstyrelsens ledamöter har uppdrag även mellan
styrelsemötena. Vi vill särskilt framhålla att även yngre medlemmar kan föreslås till
överstyrelsen.

Christina Hamberg
Valberedningens sammankallande
Nomineringar skickas senast 7 juni till:
Riksstämman valberedning
Svenska Lottakåren
Magnus Ladulåsgatan 18
118 66 Stockholm
eller till
valberedni ngsvenskalottakaren.se
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