Rapportering av det löpande arbetet från Valberedningen.

2022-03-29

Först måste vi be om ursäkt för fördröjningen av presentationen av valberedningen förslag, covid-19
slog till även på valberedningen.
Vi har arbetat hårt för att föreslå en styrelse som är mogen att fatta stora framtida beslut,
hitta en styrelse som är stabil, tar plats samt pekar med hela handen men ändå vara ödmjuk och
bevara allt gott som Primagruppen skapat under dessa 30 år.
Tiderna förändras och likaså föreningen.
Vi skapade en enkät 2021 för att höra vad medlemmarna ville ha.
Jag tycker att vi lyckades bra 2021, med en dynamisk ordförande och ledamöter som höjt sina röster
och visat framåtanda. Året har varit händelserikt, många både stora och små beslut som styrelsen
tagit hand om.
Den utveckling som Primagruppen fortfarande står inför är avgörande för vår förenings framtid.
Som tur är så har den nuvarande sittande ordförande meddelat att hon sitter kvar ett år till. Det är vi
tacksamma för att hon orkar kämpa vidare. Man väljer ordförande bara på ett år, men vår
ordförande har varit så operativ i avsaknad av VC så många stora projekt är hon den drivande
länken. Om vi fått byta ordförande hade flera projekt fördröjts eftersom nya ordförande behöver tid
för att läsa in sig i föreningen. Tid är pengar och föreningen behöver pengar.
Att välja in Primagruppens anställda i styrelsen har inte alltid fallit bra ut, eftersom det blir svårt att
förstå när man sitter på rätt stol i rätt sammanhang.
Styrelsens beslut leder den löpande verksamheten dvs, ledamot/anställd berättar vad anställde ska
göra eller underställd/anställd är ledamot som ska besluta vad chef för anställd ska verkställa, osv.
Viktigt i detta resonemang är också att inte tappa historien eller känslan om föreningen, förstå
ändamålet, vad Primagruppen står för och skall verka för. Därför ser vi en balans och blandning av
interna och externa ledamöter. Ett förslag är att ta in adjungerade personer löpande för specifika
projekt.
Men för att kunna satsa långsiktigt och hållbart samt levande och robust så måste vi tänka utanför
boxen, ta in erfarna kreativa intresserade människor som kan ge föreningen den gnistan som en
gång fanns. Det räcker inte med några få eldsjälar utan vi måste sprida glädjen och önskan att
Primagruppen lever vidare, även efter att både du och jag lämnat föreningen.
Titta gärna igen på Föreningens bildspel, detta ska vi åter skapa fast i ny tappning Primagruppen 2.0

Föreningens
historia.pptx

Nedan är några ord som kom fram från våra medlemmar 2021, det där lilla extra som man vill
trycka lite extra på:

En representant för Primagruppen skall enligt våra medlemmar skall bl.a. se så här.

•

Lyssna in" verksamheten. Vara ute i, lära känna verksamhetens olika "grenar" och dess
"flöde". "

•

För en komplett styrelse behövs många olika kompetenser - för lika tar ut varan

•

Representera tycker jag inte att styrelsen ska göra det ska göras av personer som arbetar
inom verksamheten göra. Eventuellt ska ordförande synas i den politiska debatten.

•

Förstå sig på vilka vi är, vad är vår historia och hur vi skiljer oss från vinstdrivande företag.

•

Vaken person med helikoptersyn

•

En VC skall bla. ha en social kompetens, att känna av sina medarbetare.

•

Ekonomisk kompetens. Marknadskännedom.

När vi läser detta så är det bara 13 dagar kvar. Hoppas redan idag att vi har skrivit in någon eller
några fler i styrelsen, vi har riktigt bra kandidater.

Med vänlig hälsning
Lotta Wennberg Bettan Brandfors Jonny Larsson

Vi är klara med vårt förslag, men det är ej det slutgiltiga beslutet. Det
slutgiltiga beslutet fattas på föreningsstämman av er medlemmar.
Valberedningens förslag av styrelse 2022/2023
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Åsa Blomqvist

Ordf. omval 1 år

Malin Wennström

Ledamot Rehab/Roo Gård omval 1 år

Isabelle Jäger Ankarfjärd

Ledamot Verksamhetsutvecklare/Sjuksköterska sitter 1 år till

Kicki Kristiansson

Ledamot Kvalitéansvarig PG omval 1 år

Lars Albinsson

Ledamot IT/marknadsföring Waxholm nyval 2 år ref: Jonny

Lisa Tingström

Ledamot Upphandling nyval 2 år ref: Isabelle, finns med på länk på
årsstämman.
Vi har frångått stadgarna i paragraf 18, (mandattiden…för
styrelseledamöter är 2 år varav hälften väljs omväxlande vid ordinarie
föreningsstämma) För att inte hela styrelsen skall välja om nästa år
föreslår vi att välja in Malin Wennström och Kicki Kristiansson på 1 år.

Madde Fredriksson

Suppleant Extern Stödboende omval 1 år

Lars Karlsson

Revisor omval 1 år

Christer Eriksson

Revisorssuppleant omval 1 år

Lotta Wennberg

Valberedning omval 1 år sammankallande

Bettan Brandfors

Valberedning omval 1 år

Jonny Larsson

Valberedning omval 1 år

•

•

•
•

Lars Albinsson är uppvuxen granne till olika pappersbruk i södra Sverige. Han studerade
teoretisk matematik och datalogi vid Stockholms Universitet och Tekniska högskolan. Där
startade han också sitt första företag.
Lars har arbetat i 30 år med att skapa o driva projekt för företag och organisationer som vill
göra något ingen annan gjort förut. T ex introducera AI i bilmotorer, skapa världens första
internetbank, digitalisera all information om läkemedel i Sverige samt medborgardrivna
processer för flytten av Kiruna och Malmberget.
Lars har erfarenhet från mer än 10 olika bolagsstyrelser, från Tech start-UPS till tung industri
Han är också evig doktorand vid Linköpings universitet

CV Lars Albinsson
2022.pdf
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Lisa Tingström är 52 år och bor i Österåker, arbetar med upphandlingar i fastighetsbranschen.
”Jag arbetar dels med inköpsfrågor i bostadsbranschen men kan även regelverket i LOU så
jag skulle säga att både ock skulle vara en tillgång för föreningen.
Inga problem m kundgruppen - jag tycker det är fantastisk att ni finns. Min man har en
släkting vars son har kämpat med drogproblem så vi har följt den resan lite på håll och jag
tycker det är jätteviktigt m alternativ när man väljer att ta sig ut ur sitt missbruk. Jag har
dock ingen annan egentlig erfarenhet ska jag erkänna förutom en grundkurs på
socialhögskolan i socialt arbete (för ca 200 år sedan :)) men min grundinställning är att
människor ska kunna få stöd och hjälp när man vill och behöver.
Den 21/4 är jag tyvärr bortrest (12/4-29/4) men jag kommer att jobba (inte på semester) så
om jag kan vara med på länk/ teams/zoom är det inget problem.”

CV_Lisa
Tingström.pdf

