Till styrelsen för ÖSK Fotboll via ordförande Carl Pauly

Efter samråd med flera personer runt ÖSK Fotboll så vill jag härmed lämna in följande förslag inför
årsmötet, och skickar det till ÖSK Fotbolls styrelse för vidare förmedling till årsmötet.
Förslag till Valberedning för ÖSK Fotboll att väljas vid årsmötet 2021.
Utifrån att valberedningen har ett ytterst viktigt uppdrag är det viktigt att ledamöterna av
valberedningen kompletterar varandra i fråga om kompetenser, profil och ålder och framför allt att
de speglar/representerar de intressentgrupper som finns runt föreningen.
En tanke är att det ska finnas en oberoende ordförande, och att det utöver det ska finnas personer
med stark anknytning till medlemmarna, till supportergrupperingarna och till aktieägarna. Det är
också fördelaktigt om någon av ledamöterna har erfarenhet av styrelsearbetet i klubben. I förslaget
nedan har hänsyn tagits till denna tanke, samtidigt som hänsyn tagits till att det är viktigt att behålla
kontinuitet i valberedningens arbete.
Förslag till valberedning:
Karl-Ove Andersson, ordförande, omval
Lars Bolin, omval
Anna Degrell, nyval
Tomas Strand, nyval
Anders Båsjö, omval
Karl-Ove har varit valberedningens ordförande de senaste åren och kontinuiteten på denna post är
viktig. Vidare har Lars Bolin en god kontakt med många engagerade medlemmar samtidigt som han
har erfarenhet av arbete i ÖSK:s styrelse. Anna Degrell är en profil i supporterkretsar och har bland
annat varit med och startat Örebrudar. Efter att ha lyssnat runt i våra supporterled är Anna Degrell
en person som har ett brett stöd i den här typen av förtroende. Tomas Strand är engagerad i vårt
aktieägarnätverk och är en god representant för detta nätverk och många övriga aktieägare. Slutligen
står Anders Båsjö för kontinuitet och i rollen som revisor har han ett brett nätverk och också en bra
bild av många företagare i Örebroregionen.
Med detta förslag bedömer jag att vi får vi en bra mix av personligheter från många olika miljöer som
kan säkerställa att valberedningens arbete präglas med utgångspunkt i många av de intressen som
finns runt ÖSK och som kommer vara nödvändigt för att ÖSK Fotboll ska utvecklas i riktning mot
vision och mål.

Med vänliga hälsningar
Björn Åqvist

