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Nomineringar inför årsmötet 2023 

 
Valberedningen inom ST, Sektion Syd, uppmanar härmed medlemmarna att inför årsmötet 
2023-02-16 nominera till följande uppdrag inom sektionen: 
 

 Sektionsordförande 

 1:e vice sektionsordförande 

 2:e vice sektionsordförande 

 Studieorganisatör 

 5 ordinarie ledamöter 

 3 ersättare 

 Revisor 

 Revisorsersättare 
 
När ni nominerar ledamöter till sektionsstyrelsen, tänk då på att den ni nominerar ska 
vara tillfrågad och ha tackat ja till nomineringen. Ange även vilket uppdrag personen är 
villig att åta sig. 
 

 Sekreterare  

 Kassör  

 Rekryteringsansvarig 

 Jämställdhetsansvarig 

 Studieorganisatör 
 
Tänk på att helheten i sektionsstyrelsen ska gagnas och nominera inte bara "egna" 
kandidater. Hänsyn ska tas till geografisk spridning, könsfördelning, befattning, mångfald 
och inom vilken verksamhet kandidaten arbetar vid sammansättning av styrelsen. 
 
Ytterligare kriterier som gäller den som föreslås är: 
 

 Dela ST:s ideologiska värderingar 

 Kunskap och gärna erfarenhet av fackligt arbete 

 Förmåga att företräda alla medlemmar 

 Vilja att prioritera det som krävs för uppdraget 

 Ledaregenskaper 

 Engagemang 

 Samarbetsförmåga 
 
Vid nominering ska blanketten ”Blankett för nomineringar inför sektionens årsmöte” 
användas. Den skickas ifylld till sammankallande i valberedningen och adressen finns på 
blanketten. Blanketten har skickats ut tillsammans med detta brev. Den finns också på STs 
hemsida under fliken Dokument/Arbetsmaterial.  
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Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 27 januari 2023 under 
adress rickard.hofstam@migrationsverket.se. Vi ser helst att ni skickar nomineringarna per 
mail. Istället för postadress på nomineringsblanketten. 
 
 
Valberedningens mål är att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter och  
3 ersättare (om årsmötet så godkänner det). ( Styrelsen består idag av 11 ledamöter 
samt 3 ersättare). 
 
 
Nuvarande styrelse sektion Syd samt revisorer 
 

Ordförande:         Anna Ahnlund, Förvarsenhet 4 Åstorp 

1:e vice ordförande:    Fredrik Bergman, Mottagningsenhet 1 Norrköping 

2:e vice ordförande:    Christer Blom, Asylprövningsenhet 5 Malmö 

Studieorganisatör:       Mikael Vester, Tillståndsprövningsenhet 1 Växjö 

Ordinarie ledamöter 
 

Christian Andersson 

Henrik Andersen 

Jerker Karlsson 

Jessica Saverstam 

Maria Bodsunder 

Paola Valdes Salas 

Pernilla Doverud 

Ersättare 

Anna K Petersson 

Camilla Mahrs 

Viveka Appelqvist 

 

  

Revisorer 

 

Ordinarie 
Hanna Grek 
Kristina Larsson 
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Ersättande revisor 
Mikael Saveski  
Per Magnusson 

 

 
Bilaga: 
Nomineringsblankett 
 
 

För valberedningen 
 
Carina Swanberg, Åke Pekkarinen, Rickard Hofstam, Evie Wimmer  
 
 


