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Till Styrelsen och årsmötet i BK Astrio

Valberedningens nomineringar 2023
Valberedningen redovisar härmed sitt förslag till styrelse och övriga nomineringar
inför 2023

Beredningen har följt upp och utvärderat  styrelsens arbetsprocess under 2022.
Valberedningen har genomfört dialogmöten med ordföranden, ledamöter och
suppleanter, samt med antal ledare. Beredningen har velat säkerställa att
styrelsearbetet bedrivs ändamålsenligt och konstruktivt.

Uppföljningen redovisar att styrelsens arbete fungerar väl och att
styrelseprocessen genomgående utvecklats positivt under 2022. Givetvis har
pandemin  även 2022  försvårat förutsättningar för styrelsen, sektioner och
kommittéer. I stort sett har man ändå lyckats att fullfölja sina olika uppdrag och
målsättningar. Flera styrelseledamöter medverkar i kommittéarbete och lägger
ner ett omfattande ideellt arbete!

Ungdomsverksamheten inom Astrio tillhör länet allra största och ledarna gör ett
fantastiskt och engagerat arbete. Ungdomsverksamheten förväntas växa
ytterligare de närmaste åren. Inte minst mot bakgrund av stort nytillskott av
bostäder inom BK Astrios upptagningsområde. Styrelsen har låtit valberedningen
genomföra en utvärdering och lägesbeskrivning av ungdomsverksamheten som
redovisades i augusti 2023. Denna kommer att ligga till grund för dialogmöten
och utvecklingsarbete inom ungdomssektionen under 2023.

Från seniorsektionen redovisas sportsliga framgångar. Herrlaget föll i kvalspel
efter en fantastisk höstsäsong. Damerna vann DM, men trots en väl genomförd
säsong och god poängskörd tvingas man börja om i division två,  eftersom
serieomläggning innebar att fler lag än normalt tvingades att lämna serien.

Föreningens nuvarande verksamhet och förväntad utveckling av
ungdomsverksamheten, seniorverksamhetens sportsliga framgångar ställer
ökade krav på föreningen och styrelsen, ekonomiskt, administrativt, strategiskt.
Inte minst behöver Söndrums IP vidareutvecklas och anpassas efter de
grundläggande krav som den nuvarande verksamheten ställer.  Ett omfattande
utvecklingsarbete har inletts.



Föreningen har god kontinuitet i styrelsearbetet, och valberedningen noterar att
det är attraktivt att åta sig förtroendeuppdrag i BK Astrio.

Ledamöterna Sandra Johannesson och Anna Kasemo har liksom styrelsens
ordförande Joakim Stierna, undanbett sig omval. Sandra har utöver
styrelsearbetet, lagt ner ett stort arbete inom marknadskommitten. Anna har varit
engagerad som ansvarig inom damlaget och dam U. Joakim har under flera år
gjort avtryck som engagerad och skicklig ordförande.

Val av styrelse, BK Astrio för 2023
Undertecknade, som av årsmötet 2022 utsågs till valberedning, redovisar
följande förslag till styrelse och övriga poster inom BK Astrio 2023

1. Ordförande på en tid av ett år: Mats Jingblad, nyval

2. Kvarstående i styrelsen: Daniel Andersson, Cornelia Larzénius samt Jan
Rademaekers

3. Till Ledamöter i styrelsen på en tid av två år val: Björn Ahnquist
(omval), Helene Nilsson (nyval), Gianni Izgebovic (nyval)

4. Val på ett år: Jan Melin, nyval ( Efter avgående Anna Kasemo)

5. Till styrelsesuppleanter, på en tid av ett år, med för dem i fastställd
turordning, Sandra Gullander(omval) Den andra suppleanten redovisas vis
mötet.

6. Till revisorer på en tid av ett år: Anders Rane (omval) , Sune Berlin
(omval

7. Till revisorssuppleanter, på en tid av ett år omval av: Jonas Larsson
Johanna Pousette - Fransson

Valberedningen, dag som ovan

Björn Jingblad, sammankallande

Fredrik Hansson

Djuro Vujenovic




