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FÖRBUNDSÅRSMÖTE 27 APRIL 2019
______________________________________________________________
Hej alla ute i Drillsverige
Vi hoppas att alla föreningar är laddade inför tävlingssäsongen och att ni ute i föreningarna tränar
på för fullt med era program.
Lördagen den 27 april kl.18.00 håller Svenska Drillförbundet (SDF) årsmöte i Kalmar i samband
med Smålandsdrillen den 28 april, och vi som är utsedda till förbundets valberedning går nu
igenom de platser som är öppna för omval eller nyval.
Vid årsmötet kommer följande poster vara öppna för omval eller nyval.


1 Ordförande (2 år)
Sittande Amelie Nilsson ställer sig till förfogande för omval.



1 Ledamot (2 år)
Sittande Ellen Heiman ställer sin plats till förfogande för nyval.



1 Ledamot (2 år)
Sittande Thomas Ejdemyr ställer sin plats till förfogande för nyval.
Ser gärna att ett nyval sker, men kan ställa upp för omval om ingen annan fyller platsen.



1 Suppleant (1 år)
Sittande Linnéa Wedin ställer sig till förfogande för omval.



1 Suppleant (1 år)
Sittande Emma Ivarsson ställer sig till förfogande för omval.

Utöver ordförande, fördelas rollerna i ett konstituerande möte direkt efter årsmötet när valet av
styrelse är gjord.
Finns det någon bland drillsveriges föreningar som har en eldsjäl, som vill föra drillen framåt i
Sverige? Inte bara för sin egen förening utan för alla förbundsmedlemmar. Tveka då inte att
ansöka om intresse för en av posterna eller kanske nominera någon som både är intresserad och
kan tänkas passa in.
Lite kort vad de olika posterna gör och ansvarar för:


Ordförande – Leder hela arbetet med SDF, har kontakt med WBTF och
är med på internationella möten.



Vice Ordförande – Skall kunna ta över om ordföranden inte kan.



Ledamot - Kontakter med kommittéer, Gymnastikförbundet, Internationella tävlingar,
arbetar med frågor som gör att drillen växer nationell och internationellt.



Suppleant – Om någon ledamot inte kan vara med på ett styrelsemöte skall
suppleanten rycka in. SDF ser dock gärna att suppleanter är med på alla möten samt
också är djupt engagerade i förbundets alla arbetsuppgifter.

Nuvarande styrelse i Svenska Drillförbundet består av:
Amelie Nilsson
Thomas Ejdemyr
Ulrica Håkansson
Pia Grebner
Ellen Heiman
Linnéa Wedin
Emma Ivarsson

ordförande
ledamot/vice ordförande
ledamot/kassör
ledamot/sekreterare
ledamot
suppleant
suppleant

Är du eller vet du någon i din förening som är intresserad av en styrelsepost?
Skicka då ett mail till mig på helena.carlsson.2017@gmail.com eller slå en signal/skicka sms på
070-6796596. Det går även bra att höra av sig för frågor och funderingar.
Förslag på ny/nya intressenter behöver vara oss tillhanda senast 17 mars - 2019.
Hoppas vi hörs!
Mvh Helena Carlsson, Petra Gerzén och Susanne Bengtsson
Svenska Drillförbundet
Valberedningen

