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Bakgrund
På förbundsmötet 2018 valdes endast en person (Simon Holmström från Åland) till
medlem i valberedningsutskottet inför förbundsmötet år 2019. Förbundsmötet gav
styrelsen i uppdrag att komplettera valberedningens sammansättning. Trots
ansträngningar har styrelsen inte lyckats rekrytera flera medlemmar. Därför
konstaterade styrelsen på sitt möte den 23.3.2019 att styrelsen själv åtar sig
uppdraget att rekrytera kandidater för de österbottniska styrelseposterna.
Den 22.3.2019 lämnade Holmström in sin rapport med förslag till val av suppleant
till Jannika Reed.

Motiveringar
Förbundsmötet 2019 är ett vanligt årsmöte, då man endast väljer nya
styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå.
Enligt stadgarna väljs styrelsemedlemmar för tre år i taget. Styrelsen består av
ordförande plus sex styrelsemedlemmar med personliga suppleanter. Enligt den
ordinarie rotationen går mandatperioden ut för två styrelsemedlemmar per år.
På förbundsmötet 2019 går mandatperioden ut för de två österbottniska mandaten:
Ordinarie

personlig suppleant

Anette Bäck

Mikaela Hermans

Birthe Weijola

Sandra Nestorova

På förbundsmötet 2018 valdes Petra Granholm som personlig suppleant till Jannika
Reed undantagsvis för endast ett år, d.v.s. fram till förbundsmötet 2019. En ny
suppleant för de två sista åren av mandatperioden bör således väljas.
Valberedningens förslag för åländsk suppleant:
Jag blev vald av förbundsmötet 2018 till valberedare för
suppleantplatsen till det åländska mandatet för åren 2019–2021 då
innevarande suppleant Petra Granholms mandat utgår vid
förbundsmötet 2019. Petra Granholm har varit suppleant till ordinarie
styrelseledamot Jannika Reed, som sitter på ett treårigt mandat till
2021.
En utlysning har utgått i Ålands Natur & Miljös nyhetsbrev per e-post.
Personliga inbjudningar har också genomförts. En intresseanmälan har
inkommit – Jonna Kevin.
Jonna Kevin har ett långvarigt miljöengagemang, vilket erfarenheter
inom såväl Svenska naturskyddsföreningen som Ålands Natur & Miljö

vittnar om. Hon har arbetat med skötsel av naturreservat och främst
slåtterängar och betesmarker, inventeringar och påverkansarbete.
Dessutom har hon erfarenhet av aktivism för hållbarhetsfrågor i
Latinamerika. Hon har utbildat sig i pedagogik och kulturarbete och
genomför också för närvarande deltidsstudier vid Åbo akademi.
Min bedömning är att Jonna Kevin skulle assistera Jannika Reed på ett
förtjänstfullt sätt.
Den ordinarie styrelseledamoten från Åland Jannika Reed välkomnar
Jonna Kevin som sin ersättare.
Jag föreslår inför förbundsmötet att Jonna Kevin väljs till suppleant för
Jannika Reed för perioden 2019-2021.
Styrelsen presenterar senare sitt förslag till val av styrelsemedlemmar i stället för
de österbottniska medlemmarna vilkas mandatperioder går ut vid förbundsmötet
2019.

Beslutsförslag
Förbundsmötet väljer Jonna Kevin till suppleant för Jannika Reed för perioden fram
till förbundsmötet år 2021.

