
 

 

 

Bästa representant för medlemsförening i vårt förbund SBF 

Höstmötet den 1.12.2019 väljer förtroendepersoner för den kommande 2-årsperioden 
2020 - 2021.  Vid mötet väljs kommittéernas ordförande och viceordförande där 
dessa är i tur att avgå. Ifall sittande viceordförande avancerar till ordförande, bör en 

ersättare väljas för resterande period (1 år). 

Ny förbundets viceordförande väljs 

Då Jan Jansson avancerade till förbundsstyrelseordförande, valdes i höstas till hans 
efterträdare Patrick Andersson för ett år. "Patas" uttryckliga önskemål var, att man 

inkommande höst skulle välja en efterträdare till honom på viceordförandeposten.  

För kommittéerna väljs 4 ordförande och 5 viceordförande 

Bifogat följer (på svenska) en lista över ledigblivande förtroendeposter och 
beskrivning av kommittéernas uppgifter samt en blankett, enligt vilken ni kan föreslå 

lämpliga personer till posterna. Fäst särskild uppmärksamhet vid den föreslagna 
personens påvisbara kvalifikationer för uppdraget. 

Föreningarna skall föreslå 

Valnämnden hoppas på föreningarnas aktiva insats och väl grundade förslag. Det 

korrekta förfarandet är, att till valnämnden inlämna sina kandidatförslag till 
förtroendeposterna inom utsatt tid. 

Vi vill också påminna om, att ifall personer i tur att avgå önskas (och är villiga) 

fortsätta på sin post, bör förslag om detta inlämnas. Ordföranden för 
kappseglingskommittén Freyr Riska har sina tre perioder som styrelsemedlem fyllda 
och bör alltså få en efterföljare. 

Segling och båtsport i Finland är ett av landets största grenförbund. Det är av största 

vikt att vi fortfarande får kunniga och aktiva damer och herrar invalda till de olika 
förtroendeuppdragen. Önskvärt är, att medlemsföreningarna nu utnyttjar detta tillfälle 

att påverka. Samtliga kandidater bör föreslås av någon medlemsförening. 

Förslagen inlämnas senast den 13.9.2019  

Föreningarnas motiverade förslag skall sändas enligt bifogade blankett med 
föreningens e-post senast den 13.9.2019 till marika.bister-sandstrom@spv.fi . 

Valnämnden behandlar samtliga förslag och sammanställer av dem sitt förslag till 
höstförbundsmötet. 

För valnämnden 

Yrjö Sahlstedt, ordförande 
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Valnämndens kontaktuppgifter: 

 
Medlemmar i valnämnden: 

 
Ordförande Yrjö Sahlstedt  

(tel. 040 763 4561, sahlstedt@surfnet.fi), Hangö Segeförening 
 
Vice ordförande Timo Telkola  

(puh. 0400 825 586, timo@fi.northsails.com), Turun Pursiseura 
 

Iiro Suksi  
(puh.  045 2641 642, iiro.suksi@outlook.com), Vaasan Moottorivenekerho 
 

Petteri Mussalo 
(puh. 045 202 1446, mup@iki.fi), Kuopion Pursiseura, Purjehduksenopettajat PORY 

 
Laura Hyryläinen 
(puh. 040 837 9701, laura_hyrylainen@colpal.com), Nyländska Jaktklubben, Hangö 

Segelförening 
 

 
BILAGOR 
Lista över förtroendeposter som ska utses 

Blankett för förslag 

Uppgifter för förbundets kommittéer och funktioner / Instruktion finns att läsa på 

SBF:s hemsida på adressen: http://sv.spv.fi/teema/forbundsmaterial/ 
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