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Valberedningens förslag /ll styrelse vid Såhkies årsmöte 

Avgående: Rebecka Forsgren, Michael Grahn, Catharina Jonsson, Kris8na Nu; Pilflykt, Frida 
Holmgren, Diana Holma, Ylva Långdahl, Nivån Ögren. Ann Salomonson avgår som ordförande. 
 
Antal i styrelsen föreslås vara 
7 ordinarie ledamöter, 2 suppleanter, 1 ungdomsrepresentant. Dessutom väljs två 
lekmannarevisorer. 
 
Valberedningen kan inte ge förslag på styrelseordförande då styrelsen överlag önskat aT någon 
inom styrelsen tar över ordförandeposten men ingen av dessa har seT sig vara disponibel för det. 
Några andra utanför styrelsen, ordförande-vana och kunniga inom Sapmi, har 8llfrågats men tackat 
nej. 
I och med aT vi inte har förslag på ordförande föreslår vi aT styrelsen, i det kons8tuerande 
styrelsemötet, direkt faTar beslut om olika rollfördelningar. Tankar har lyXs om aT 
styrelseledamöterna fördelar arbetsuppgiXer och ansvar inom styrelsen och aT två ledamöter 
tecknar juridisk personer med teckningsräT, gentemot bank etc, 8llsammans med LieceloT Omma. 

Valberedningen föreslår e: arvode  
upp 8ll totalt 4 000 kr varje månad för aT leda föreningsverksamheten. 

FÖRSLAG till Såhkie styrelse  
vid årsmöte  
23 maj 2021

Ordinarie ledamöter Period Antal år

Katarina Barruk 2020-2021 på 1 år

Maria Olofsson - nyval 2021-2022 på 2 år

Niccolina Hällsten - nyval 2021-2022 på 2 år

Anna Johansson 2020-2021 på 1 år

Per Henrik Jonsson - nyval 2021-2022 på 2 år

Krister Levander - nyval 2021-2022 på 2 år

Paul Ol Jona Utsi 2020-2021 på 1 år

Suppleanter

Ann Salomonson - fyllnadsval 2020-2021 på 1 år

Herman Njajta - nyval 2021-2022 på 2 år

Suppleanter Ungdom

Tilde Renman - nyval 2021-2022 på 2 år

Lekmannarevisorer

Lena Maria Nilsson 2020-2021 på 1 år

Gunne-Gerd Holmlund - nyval 2021-2022 på 2 år
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Hur valberedningen gå: /llväga  
Vi har pratat med varje styrelsemedlem enskilt - suppleanter, lekmannarevisorer, anställda, läst 
enstaka styrelseprotokoll. Följande frågor ställdes 8ll de 8llfrågade: 
 
1. Hur har året varit, roller, vik8gt i fram8den 
2. Vill du fortsäTa 
3. Förslag på ledamöter 8ll styrelsen 
4. Förslag på ny ordförande 
5. Tips om nya medlemmar 8ll Såhkie 
 
Erbjudit alla Såhkies medlemmar via Nyhetsbrev 8ll Såhkies medlemmar, aT komma med förslag 
8ll valberedningen, mycket lågt intresse. 
 
Valberedningen har haX eT 10-tal telefonmöten med varandra. Vårt förslag grundar sig på de svar 
vi fåT från de 8llfrågade ovan. De namnförslag som vi fick av styrelsen kontaktades utom några 
enstaka som vi frågat 8digare år och som tackat nej.  
 
De nu föreslagna har svarat på följande frågor vilket underläTar för årsmötet aT ta beslut: 
- Dina kontaktuppgi-er 
- Var kommer du ifrån och din samiska iden8tet? 
- Vad du har gjort och vad du gör? 
- Vad du förslagsvis vill göra i föreningen/styrelsen? 

För valberedningen, 

Karl Einar Enarsson, Maja Bonta, Michael Lindblad


