Valberedningens förslag
Till årsmötet för Malmö Ideella 2021-03-14
Valberedningen har genom att ta del av de organisationsanalyser som skett de senaste åren och
genom enkäter och intervjuer med parter i organisationen skapat oss en nulägesbild av vad som
kommer vara Malmö Ideellas styrelses uppgift de kommande åren och utefter detta tagit fram ett
förslag på styrelse som vi tror har det som krävs för att genomföra dessa uppgifter.
De områden som vi har utgått ifrån är:
●
●
●
●
●
●
●

En mer aktiv styrelse som helhet
En styrelse förankrad hos medlemmarna, nuvarande som kommande
En styrelse som representerar bredden av Malmös föreningsliv
En styrelse med trygg neutral förankring i Malmös politiska värld
En styrelse som gör Malmö Ideella relevant som samverkanspart
En styrelse som vågar och vill utveckla Malmö Ideella
En styrelse som är en trygg arbetsgivare

Vi har utifrån detta tagit fram en kravprofil på erfarenheter, kompetenser och egenskaper som
behövs för att styrelsen som grupp ska kunna ta det ansvaret. Vi i valberedningen tror på att
skapa en styrelse som kan leda som grupp, snarare än som enskilda individer, ligger i
organisationens bästa, och har utgått från detta i vår rekryteringsprocess. Vi har varit på jakt efter
en styrelse som har förutsättningar att vara aktiv och drivande som helhet. Detta förutsätter att
ledamöterna är ansvarstagande, initiativtagande, prestigelösa med god förmåga att vara en del av
ett team och har möjlighet att prioritera uppdraget.
Valberedningen har letat efter ett presidium - en ordförande och en vice ordförande - som kan
göra sitt arbete tillsammans med en aktiv styrelse. Vi tror att Malmö Ideella kommer tjäna på att
ha större ledningskapacitet och ett mer synkroniserat ledarskap i styrelsen. Malmö Ideellas
stadgar reglerar att vice ordförande väljs internt i styrelsen. Därför lägger vi ett förslag på en
ordförande och ett antal ledamöter, med en stark rekommendation på vem vi anser styrelsen ska
utse till vice ordförande.
Ordförande:
Mikael Sandgren (nyval ordförande 1 år)
Ledamot med rekommendation till vice ordförande:
Jenny Berg Nilsson (nyval 2 år)
I vårt arbete med att ta fram ett förslag på ett presidium har vi fokuserat på att hitta personer som
i ett delat ledarskap över Malmö Ideella och dess styrelse har en tydlig ledarerfarenhet
kombinerat med att ha erfarenhet av att vara arbetsgivare. Vi ser att Mikaels och Jennys

egenskaper kompletterar varandra bra för att kunna driva Malmö ideella framåt. De har båda stor
erfarenhet av att arbeta i ledande positioner - där Mikael har en lång förankring i civilsamhället
och Jenny har kommit in i civilsamhället från näringslivet. Vi ser att Mikael och Jenny
tillsammans, om än med lite olika ansvarsområden, kommer kunna vara goda ledare för Malmö
ideella i både det interna och det externa. Vi ser att de kommer kunna använda styrelsens bredd
och perspektiv till att utveckla organisationen och dess arbetssätt. Deras kombinerade nätverk
kommer vara till god nytta i arbetet framåt.
Ledamöter:
Alexandra Ronkina (omval 2 år)
Maria Pålsson (omval 2 år)
Ingemar Holm (omval 2 år)
Taher Azizi (nyval/fyllnadsval 1 år)
Allan Hedlund (nyval/fyllnadsval 1 år)
Jesper Bornlinder Thiborg (nyval/fyllnadsval 1 år)
De ledamöter vi föreslår bidrar med kombination av erfarenhet och nya perspektiv. Tillsammans
har de ett välutvecklat kontaktnät och representerar en bredd inom Malmös civilsamhälle. Bland
personerna som föreslås finns både visionärer och praktiker, alla med engagemang och utrymme
att prioritera sitt uppdrag. De föreslagna ledamöterna bidrar både med ett starkt medlemsfokus
och driv att stödja de som Malmö Ideella representerar, kombinerat med en förändringsvilja och
projekterfarenhet som gör det möjligt för att utveckla organisationer i nya och spännande
områden.
Ledamöter med ett år kvar på sin mandatperiod:
Zeynep Erdal
Revisor:
Evald Fridén (omval 2 år)
Revisorssuppleant:
Lotta Holmberg (omval 2 år)
Vi har valt att nominera Evald Fridén och Lotta Holmberg för omval som revisor respektive
revisorssuppleant. Båda ställer upp för omval och vi ser det som en fördel för organisationen att
ge dem förnyat förtroende i sitt goda arbete.

För valberedningen, 2021-03-24
Elin Turesson (sammankallande), Mimmi Garpebring, Tomas Andersson

