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PM för styrelseval vid EFS årsmöte i Luleå 2018

EFS styrelse har under 2016/2017 varit sammansatt enligt följande:
Maria Andersson, musiklärare Vidsel (vald 15)  
Tomas Andersson, ekonomichef, Viken (vald 14, 17)  
Krister Bredmar, docent i företagsekonomi, Kalmar (vald 13, 16)  
LarsOlov Eriksson, docent och högskolelektor, Uppsala (vald 15) 
Magdalena Giertz, jurist/universitetslärare, Göteborg (vald 17 på ett år)  
Lars Häggberg, församlingsherde, Linköping (vald 10, 13, 16) 
Elin Lycklund, präst, Alingsås, (vald 17)  
Jonas Nordén, präst, Furulund (vald 16) 
Lillemor Persson, lärare, Örkelljunga (vald 15)  
Stefan Svensson, folkhögskolerektor, Hässleholm (vald 11, 14, 17) (vald 17 på 2 år) 
Anna-Karin Westman, ingenjör och egenföretagare, Skellefteå (vald 16) 
Per-Anders Wiklund, egenföretagare, Själevad (vald 15) 
Roger Wikström, kommunikationsstrateg, Skellefteå (17)

Följande ledamöter är i tur att avgå:
Fem ledamöter är i tur att avgå: Maria Andersson, LarsOlov Eriksson, Magdalena Giertz, Lil-
lemor Persson och Per-Anders Wiklund. Av dessa ställer alla upp för omval utom Magdalena 
Giertz. Dessutom har Salt enligt praxis för nominering av kandidater till EFS riksstyrelse vid 
sidan om valberedningens förslag nominerat Börje Lund.

Mandatperioden för styrelsen är tre år.

Enligt beslut på årsmötet 2015 och 2016 ska styrelsen minska till 12 personer 2018. Utifrån detta 
ska antalet kandidater som väljs in i styrelsen vara fyra personer för en period av tre år.

2017/2018 års valberedning har upprättat följande förslag:
Maria Andersson, Vidsel – omval  
LarsOlov Eriksson, Uppsala – omval 
Lillemor Persson, Örkelljunga – omval  
Eyassu Tesfay, Sundbyberg – nyval 
Per-Anders Wiklund, Själevad – omval

Salts förslag: 
Börje Lund, Partille – nyval

Valets praktiska genomförande
Namn på de fem kandidater som är nominerade av valberedningen och Salts nominerade kandi-
dat står listade på röstsedeln. Namn på eventuell ytterligare kandidat som nominerats i enlighet 
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med givna tidsramar och andra föreskrifter och presenterats vid årsmötet kan skrivas till på val-
sedeln. Max fyra namn får finnas på röstsedeln vid inlämning. Inga andra markeringar får göras 
på valsedeln än överstrykning av ett eller flera namn.

I röstkuvertet finns en separat valsedel som skall användas vid styrelsevalet. Den-
na valsedel får uppta högst fyra namn enligt instruktionerna ovan. Valsedeln får ej 
märkas på något annat sätt än eventuell överstrykning av namn eller eventuell ny 
nominering. Namn får ej strykas under!


