
 

 

Valberedningen Centerpartiet Umeå  

 

Protokoll för Umeå C-krets beslutande valberedningsmöte 

Datum: 5 februari 2020 Tid: 20.30-21.40 Plats:  Telefonmöte, samt vissa kompletteringsbeslut 

därefter via smskonversation.  

Deltagare: Malin Gruffman, Håkan Appelblad, Sara Häggström, Sören Olsson, Eva Maaherra Lövheim 

 

1. Mötets öppnande  

Malin hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet.  

 

2. Val av mötesfunktionärer  

a) Mötesordförande  

Mötet beslutade: Att välja Malin Gruffman till mötesordförande.  

 

b) Mötessekreterare  

Mötet beslutade: Att välja Eva Maaherra Lövheim till mötessekreterare.  

 

c) Mötesjusterare  

Mötet beslutade:  Att välja Håkan Appelblad till mötesjusterare.  

 

3. Valberedningens förslag på mötesfunktionärer  

Diskussioner fördes kring kandidaterna att leda Umeå centerkrets stämma den 25 Februari 2020 

Enligt Centerpartiets vägledning för valberedningens arbete bör dessa personer inte vara  

föreslagna för nya förtroendeuppdrag.  

 

a) Mötesordföranden vid kretsstämman  

 

Mötet beslutade:  Att föreslå Eva-May Karlsson som mötesordförande vid kretsstämman.  

 

c) Mötessekreterare vid kretsstämman  

Mötet beslutade: Att föreslå Desiree Öhlund som mötessekreterare vid kretsstämman.  

 

 

 

d) Mötesjusterare vid kretsstämman  



Mötet beslutade: Att föreslå Calle Lindqvist och Margit Hast Hovath som mötesjusterare vid 

kretsstämman.  

 

e) Rösträknare  

Mötet beslutade: Att föreslå Calle Lindquist och Margit Hast Hovath som rösträknare vid 

kretsstämman.  

 

4. Valberedningen förslag till ny kretsstyrele  

 

a) Antal ledamöter  

Mötet beslutade:  Att föreslå en styrelse om nio ledamöter.  

 

b) Ordförande  

Eric Bergner har sedan något år tillbaka flaggat för (till tidigare samt nuvarande valberedning) att han 

ej önskar sitta som ordförande till nästa valrörelse. Utifrån detta har valberedningen diskuterat 

lämplig tid för byte av ordförande samt lämplig kandidat. 

 

Mötet beslutade:  

Att föreslå Fredrik Rönn (nyval) som ordförande för Umeå centerkrets.  

 

d) Övriga ledamöter  

 

Mötet beslutade:  

 

Att föreslå: 

Anna-Karin Sjölander (omval)  

Solveig Granberg, ledamot (omval)  

Robert Axebro, ledamot (omval)  

Delia Zadius, ledamot (omval)  

Åke Gustafsson, ledamot (nyval)  

Ellinor Hansson (nyval) 

Ron Mahieu (nyval) 

Lars-Ove Renberg (nyval)  

 

 



5. Valberedningens förslag till revisorer  

 

a) Antal revisorer  

Mötet beslutade: Att föreslå två revisorer för kretsen.  

 

b) Revisorer  

Mötet beslutade: Att föreslå Nils Gunnar Mattsson (omval) och Ingrid Skoog (omval).  

 

6. Ersättningar  

Valberedningen diskuterade ersättningar. 

Mötet beslutade: Att ersättningarna för styrelseledamöter i kretsstyrelse skall lämnas oförändrade. 

 

7. Val av ombud till Centerpartiets distriktsstämma 

 

Mötet föreslår att: De förtroendevalda i nämnder och styrelser samt Umeå centerkrets, som kan och 

vill åka, väljs till ombud. I övrigt föreslår vi stämman att uppdra till kretsstyrelsen att utse övriga 

ombud.  

 

8.Val av ombud till Centerpartiets partistämma 

 

Mötet föreslår att: Ordförande Umeå centerkrets utses till ordinarie ombud och Vice ordförande till 

ersättare. I de fall dessa inte kan åka föreslår vi att stämman uppdrar till kretsstyrelsen att utse 

ersättare.  

 

9. Övriga frågor  

Inga övriga frågor hade inkommit.  

Mötet beslutade: Att lägga punkten till handlingarna.  

 

8. Mötet avslutas  

Mötesordförande Malin Gruffman tackade för förtroendet att få leda mötet och deltagarna som tagit 

sig tid att vara del i valberedningsprocessen.  

 

 

 

_________________________________  _________________________________  

Malin Gruffman, mötesordförande   Eva Maaherra Lövheim, mötessekreterare  

 

_________________________________  

Håkan Appelblad, mötesjusterare  


