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Meddelande om avgång innan mandatperiodens slut, Ordförande 
Funktionsrätt Uppsala län.

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i texten nedan och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av texten:
----------
Meddelande om avgång innan mandatperiodens slut, Ordförande Funktionsrätt 
Uppsala län.

Till Valberedning via Birgitta lång (sammankallande) 

Hej, jag vill informera er om att jag avgår avgår som ordförande för Funktionsrätt 
Uppsala län innan min mandatperiods slut. 

Jag anser därför att ni vid först bästa tillfälle genomför ett fyllnadsval för posten 
som ordförande för Funktionsrätt Uppsala län. Detta då mitt ordförandeskap skulle 
pågå tills våren 2021. 

Jag rekommenderar er att så snart som möjligt genomföra processen med att finna 
en kandidat som kan tänka sig att ställa upp på att bli vald till ordförande för 
resterande delen av denna mandatperiod. 

Jag har stort förtroende för de som sitter i Funktionsrätt Uppsala läns styrelse, jag 
tror att många skulle kunna axla ansvaret och utföra rollens som ordförande väl. Jag 
hoppas att nästa ordförande har nöjet att också ha flera av dessa personer med sig i 
styrelsearbetet framöver. 

Till er i valberedningen vill jag särskit nominera en person för rollen som ordförande, 
nämligen Bo-Östen Svensson. Detta eftersom jag tror att han har de erfarenheter, 
kunskaper och den energi som organsationen har ett stort behov av just nu. 

Jag önskar den nästa ordförande samt styrelsen lycka till i sitt arbete. 

Vänligen Fabian van Blaricum
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