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Intresseföreningen Bergslaget har inkommit med skrivelse daterad den 26 januari 

2016 rörande nominering av ledamöter till föreningens styrelse samt revisorer. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign . Utdragsbestyrkande 



INTRESSEFÖRENINGEN 

BERGSLAGET 
KO~l~IUNF.R OCH REG!O~ER I S,·u\lVER:<A~ 

Till Intresseföreningen Bergslagets medlemmar 

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm 

Vid föreningens årsmöte 2016, som genomförs i maj, ska styrelse och revisorer väljas. Styrelse och 
revisorer väljs årsvis. 

För att bredda nomineringsunderlaget ser valberedningen gärna att föreningens medlemmar, såsom 
föregående år, lämnar förslag på ledamöter till den kommande styrelsen. Medlemmarna har 
möjlighet att nominera ledamöter årsvis alternativt för hela mandatperioden. 

Från valberedningen sida har vi som ambition att utgå från följande urvalskriterier när vi föreslår 
årsmötet vilka ledamöter som ska ingå i den kommande styrelsen. 

Styrelsen bör 
-ha en så jämn könsfördelning som möjligt 
-representera medlemmarna i samtliga fem län där föreningen har medlemmar 
-spegla den samlade politiska kartbilden hos våra medlemmar 

Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att senast 2016-03-31 nominera ledamöter till 
föreningens styrelse samt revisorer. Valberedningen ser gärna att en ledamot från vardera könet 
nomineras till styrelsen och att nominerade ledamöter ingår i sin moderorganisations styrande 
organ, tex kommunstyrelse, regionstyrelse eller motsvarande. 

Hofors den 26 januari 2016 

För valberedningen 

~ -t~ j(I ... • J)~ 
Marie-Louise Dan~ 
Sammankallande valberedningen/KS-ordförande Hofors kommun 

Bilagor: 
Stadgar 
Nomineringsblankett 
Förteckning styrelseledamöter, revisorer och valberedning 

Intressefören Ingen 
Bergslaget 
Myntgatan 2 
791 51 Falun 
Tel 070·208 37 04 
Fax 023-77 70 01 

org nr 85501 -2327 

bg 5844-9216 
tnfo@bergslage\ se 
www bergslaget se 



§ 1 

Årsmötesprotokoll 2015-05-20 bilaga 7 

Stadgar för 
Intresseföreningen Bergslaget 

Intresseföreningen Bergslagets ändamål är att arbeta med den långsiktiga utvecklingen 
av Regionen genom att driva informationsfrågor, bedriva påverkansarbete hos 
institutioner, företag och myndigheter samt initiera, driva och aktivt medverka i och I 
eller samordna sådana utvecklingsprojekt som är gemensamma för alla eller flertalet 
av kommunerna I landstingen. 

Styrelsens säte är i centralorten i den kommun som ordföranden representerar. 

§2 

Föreningens organ är 
- årsmöte I föreningsstämma 
- styrelse 
- valberedning 
- revisorer 

§3 

Rätt till medlemskap har kommunerna, landstingen och kommunala samverkansorgan 
eller motsvarande inom Regionen. Samverkan kan vinnas av fackliga organisationer, 
myndigheter, företag och andra sammanslutningar som önskar stödja föreningens 
ändamål. Samverkan ger inte någon rösträtt vid föreningens möten och ej heller 
möjlighet till representation i styrelsen. 

§4 

Varje medlem erlägger en årlig avgift till föreningen. Avgiftens storlek fastställs vid 
ordinarie årsmöte. 

§5 

Medlem utträder ur föreningen genom skriftlig anmälan. Utträde kan endast ske vid 
årsskifte. Medlem som inte erlagt årsavgift eller som uppträder så att det skadar 
gemensamma intressen och även vägrar att ändra sig efter påpekande av styrelsen kan 
uteslutas. 



§6 

Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen, dock senast under 
maj månad. Till extra årsmöte ska medlemmarna kallas om styrelsen eller två 
tredjedelar av medlemmarna anser det nödvändigt. 

§7 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma; 

a) Frågan om årsmötet är utlyst på riktigt sätt 
b) Fastställande av röstlängd 
c) Val av mötesfunktionärer (Ordförande och sekreterare) 
d) Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse 
e) Godkännande av revisionsberättelsen 
t) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
g) Fastställande av årsavgiften 
h) Val av ordförande 
i) Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare 
j) Val av två revisorer jämte revisorsersättare 
k) Val av valberedning 
I) Eventuella förslag från styrelsen och medlemmarna 

§8 

Styrelsen ska till samtliga medlemmar sända en kallelse till årsmötet. Det ska ske 
senast två veckor före årsmötets öppnande. 

§9 

Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning 
sker öppet. Vid personval sker skriftlig omröstning om så begärs. 

§ 10 

Styrelsen leder föreningens verksamhet. 

§ 11 

Årsmötet väljer minst fem styrelseledamöter och lika antal ersättare. Av ledamöterna 
utser årsmötet en ordförande. 



§ 12 

Föreningen ska följa god redovisningssed. Föreningens firma tecknas, förutom av 
styrelsen, av en eller två personer i förening, som styrelsen utser. 

§ 13 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderåret. 

§ 14 

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två 
revisorer och två ersättare för dessa. Föreningens räkenskapsår avslutas den 31 
december och ska tillsammans med styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna 
senast den 1 mars. 

§ 15 

För ändring av dessa stadgar krävs enhälligt beslut av årsmötet. 

§16 

För upplösning av föreningen fordras beslut av två årsmöten. Föreningens tillgångar I 
skulder delas lika mellan medlemmarna vid föreningens upplösning. 

Stadgarna 
antogs vid konstituerande möte för bildandet av Intresseföreningen Bergslaget 
den l december 1995 i Fagersta och har reviderats vid årsmötet den 7 april 2000, vid 
årsmötet den 7 maj 2002, vid årsmötet den 6 maj 2011 samt vid årsmötet den 20 maj 
2015. 
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\lrl ~~~Q§1~Q~l 

Nomineringar till Intresseföreningen Bergslagets styrelse 2016-2017 

Nominerande organisation: ................................................................................................................... . 

Nominerad ledamot: ............................................................................................................................... . 

Motivering till nomineringen: ................................................................................................................ . 

····························································································· ········································································ 

Nominerad ledamot: ............................................................................................................................... . 

Motivering till nomineringen: ................................................................................................................ . 

..................................................................................................................................................................... 

Nominering av revisor 

Nominerad revisor ................................................... .............................................................................. . 

Motivering .............................................................................................................................................. . 

• E-posta nomineringarna till alma.hanser@bergslaget.se eller skicka per post 
Intresseföreningen Bergslaget, Kommunernas hus, Myntgatan 2, 
79151 Falun 

OBS! Sista dag för nomineringar är den 31 mars 2016. 

Intresseföreningen 
Bergslaget 
Myntgatan 2 
791 51 Falun 
Tel 070-208 37 04 
org nr 885501-2327 
bg 5844-9216 
info@bergslaget.se 
www.bergstaget.se 



~ INTRESSEFÖRENINGEN 

\9 ~M~EQ§1N12[! 
Valberedningens förslag till årsmötet 2015 

Styrelsen 2015 - 2016 
Ordinarie ledamöter 

Omval Inga-Britt Krormäs (s) W-län Representerar regionerna 
Qaifli[illl~C 

Nyval lren Lejegren (s) T-län Representerar regionerna 

Omval Torbjörn Parling (s) S-län Representerar medlems-
kommunerna i Vännlands län 

Nyval Susanne Berger (s) W-län Representerar medlems-
kommunerna i Dalarnas län 

Omval Kenneth Persson (s) W-län Representerar medlems-
kommunerna i Dalarnas län 

Nyval Peter Kärnström (s) X-län Representerar medlems-
kommunerna i Gävleborgs län 

Omval Solveig Oscarsson(s) T-län Representerar medlems-
kommunerna i Örebro län 

Omval Arma Nikula (s) U-län Representerar regioner/landsting 

Omval Ulric Andersson (s) S-Uln Representerar regionerna 

Ersättare 
Nyval Helmut Hoffmann (s) U-län Representerar medlems-

kommunerna i Västmanlands län 

Omval Mats Dahlström (c) W-l!ln Representerar medlems-
kommunerna i Dalarnas län 

Omval Hans Jildesten (s) S-Jan Representerar medlems-
kommunerna i Vl!rmlands län 

Omval Bengt Andersson (m) W-lan Representerar medlems-
kommunerna i Dalarnas län 

Nyval Gunilla Berglund (c) W-län Representerar medlems-
kommunerna i Dalarnas län 

Omval Torbjörn Jansson (s) X-län Representerar medlems-
kommunerna i Gävleborgs län 

Omval Jonas Kleber (c) T-lan Representerar medlems-
kommunerna i Örebro län 

Omval Benny Ahremark S-lan Representerar regionerna 
Persson (c) 

Omval Astrid Dahl (v) T-lan Representerar medlems-
kommunerna i Örebro län 

Årsmöte 2015-05-20 
Bilaga 6 

Region Dalarna 

Region Örebro län 

Filipstads kommun 

Avesta kommun 

Borlänge kommun 

Sandvikens kommun 

Nora kommun 

Landstinget Västmanland 

Region Vännland 

Fagersta kommun 

Falu kommun 

Storfors kommun 

Ludvika kommun 

Avesta kommun 

Hofors kommun 

Lindesbergs kommun 

Region Värmland 

Ljusnarsbergs kommun 
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., ~~~Q§kN~Q~I 

Revisorer för verksamhetsåret 2015 

Nyval Björn Norell Ordinarie 

Nyval Mats Myren Ordinarie 

Nyval Gunilla Ersättare 
SandQt'en 

Nyval Bo Wallströmer Ersättare 

Valberedning 

Omval Marie-Louise X-län 
Dangardt 
Sammankallande 

Nyval Anders Ceder T-län 

Omval Clas Jacobsson W-län 

Omval Tomas Riste S-län 

Nyval Bengt Lindgren U-län 

021-52847 alt 070-593 50 28 
biQtn,t!!H!:ll/mltl'.,Se 
0226-193 50 
bri I lineenlnl1>mai l.com 
0581-817 17 
ltU!lll(a,SMdl!.ren@linrl .. sbem~ 
0580- 805 21 
bo. wa!lstrQnlP.rlmliJU.OAt~hera .~e 

0290 - 292 98 
070 - 4141250 
1.!.!.J!!k:!!ll!.1'\..0,da 11 g.i rd l a,ii I I o fq rs. s~ 

!!lli.lcrs.cc1kr@cegi11nprchrol1111 ,s~ 
019 - 602 73 98 

clas.jacohsson@ltd_alarna.se 
023-49 11 54 
070-619 11 54 
054 - 701 10 Il 
070-618 77 70 
tomas,risrc@rcgionvannlnnd.~c 

0223-178 19 
070-663 72 43 
l1e11~1.limlurcn@atlascopco.co1n. 

Årsmöte 2015-05-20 
Bilaga6 

Landstinget 
Västmanland 
Avesta kommun 

Lindesbergs kommun 

Ljusnarsbergs 
kommun 

Hofors kommun 

813 81 Hofors 

Region Orebro län 
Box 1613 
70 I 16 Örebro 
Borlänge kommun 
781 81 Borlänge 

Region Värmland 
Box 1022 
631 15 Karlstad 

Fagersta kommun 

2 




