Valberedningens förslag – SD Skaraborg 2017
Att sätta samman en styrelse är komplext, men väldigt viktigt för att styrelsearbetet ska fungera på
ett konstruktivt och effektivt sätt. Nu när vi närmar oss valår är det än viktigare att finslipa det sista
i lagbygget. Från valberedningens sida anser vi att kontinuitet är viktigt. Framförallt presidiet ska
bestå av beprövade medarbetare som visat vad de går för gällande arbetsmoral, politiskt omdöme
och laganda. Hela styrelsen bedöms givetvis efter samma kriterier, medan ersättarna även i år är
lite mer oprövade och består av framtidsämne som bereds möjlighet att se och lära.

Styrelseförslag
1. Hannyah Jörtoft - Ordförande
Hannyah föreslås till återval. Under 2015 fick Hannyah ta över
ordförandeklubban mitt under verksamhetsåret för att sedan väljas som
ordförande 2016. Under det gångna året har Hannyah visat att hon är rätt
kvinna på rätt plats och har växt in i rollen, vilken hon axlat med betydande
engagemang och stor ihärdighet. Hannyah har också visat att hon kan vara
tuff när det krävs, men är också duktig på att visa uppskattning till sina
medarbetare. Från valberedningens sida har valet varit enkelt.

2. Jonas Eriksson – Vice ordförande
Jonas är en veteran i partisammanhang, även om han var borta från
politiken under ett antal år. Efter genomförda ekonomistudier och numera
en ledande roll i ett företag inom byggmaterial är Jonas tillbaka med full
kraft. Det gångna året har han varit andre vice ordförande i Skaraborg och
har tidigare även hunnit med att vara ordförande i SD Skövde.
Valberedningen betraktar Jonas som en viktig kompetens i presidiet.

3. Jerzy Kucier- Andre vice ordförande
Jerzy, som till vardags är yrkesmilitär, har uppvisat att han är en person
som får saker gjorda. Detta är en egenskap som uppskattats av kollegor
runt om honom vilket också gjort honom eftertraktad i SD Skaraborg där
han under senaste verksamhetsåret aktivt deltagit i distriktsstyrelsens
arbete. Han är gruppledare för en av distriktets arbetsgrupper samt
representerar SD Skaraborg i VGR:s kampanjgrupp. Han är också andre
vice ordförande i SD Skövde.

4. Carolina Ficher Fors - Ledamot
Carolina föreslås till omval till styrelsen. Hon fungerar idag som föreningens kassör, vilket hon skött
på ett högst professionellt sätt. Carolina är egenföretagare och jobbar som redovisningskonsult.

5. Magnus Harjapää - Ledamot
Magnus har suttit med i SD Skaraborgs styrelse sedan 2015 och har därmed samlat på sig mycket
rutin. Han uppbär också en tjänst som politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen vilket gör
honom till en värdefull länk mellan regiongruppen och distriktsstyrelsen. Magnus är också ordförande
i såväl SD Grästorp som SD Essunga.

6. Åse Nicklasson - Ledamot
Åse är en starkt drivande kraft i vår just nu snabbast växande kommunförening, SD Tibro, där hon
innehar ordförandeposten. Hon har visat sig orädd och är en ordentlig nagel i ögat på de andra
partierna i Tibros lokalpolitik. Åse satt med i distriktsstyrelsen under 2015.

7. Christer Asplind - Ledamot
Christer Asplind är i grunden civilingenjör och ekonom och har både arbetat och utbildat i många
olika delar av världen, bl.a. USA och Japan. Han har suttit i ett flertal företagsstyrelser och
projektgrupper i större företag där han ansvarat för både ledning, utbildning och ekonomi. Christer
är organisatorisk och vill ha ordning och reda kring sig.

8. Peter Romlén - Ledamot
Peter är idag suppleant i SD Skaraborg och har varit en uppskattad medarbetare. Han har under
senare år innehaft ett antal uppdrag inom lokalpolitiken i Falköping. Större delen av sitt
yrkesverksamma liv har Peter jobbat som operatör inom industrin.

9. Alvar Hansetun – Ledamot
Alvar är en filosofiskt lagd motorprovare som samlat på sig erfarenheter bl.a. genom styrelsearbete i
SD Tibro. Han är ett stående inslag på SD Skövdes byaradio där hans politiska allmänintresse
kommer till sin rätt. Detta är något som säkerligen kommer att stärka styrelsens arbete.
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