
           Uppsala 2021-02-01   
  
Till ABF i Uppsala läns regionala och lokala medlemsorganisationer, styrelse, revisorer och valberedning 

 
Kallelse till Årsmöte för ABF i Uppsala län 
 
Tid:  Måndag den 19 april 2021, klockan 18.30  

 
Plats:  Digitalt, länkar till mötesplattformen sänds ut i samband med bekräftelsen 
 
Nomineringar: Nomineringar till styrelsen för ABF i Uppsala län skall vara ABF i Uppsala läns 

valberedning tillhanda senast den 26 mars 2021. (se sida 2 angående nomineringar) 

Nomineringar med kontaktuppgifter till de nominerade sänds till valberedningens 

sammankallande Inga-lill Sjöblom:  

inga-lill.sjoblom@uppsala.se 

 

Motioner:  Motioner kan väckas av anslutna organisationer och enskilda medlemmar inom dessa. 

Motioner av enskilda medlemmar inom anslutna organisationer skall åtföljas av 

organisationernas yttrande. 

Motioner sändes till info.uppsala@abf.se 

senast den 8 mars 2021. 

Ärenden:  Verksamhetsberättelse 2020 valärenden, motioner samt förslag från styrelsen. 

 

Ombudsrepresentation för ABF i Uppsala län: 
Varje lokal medlemsorganisation erhåller mandat/ombud enligt nedan. 
Organisation med – 4 999 medlemmar 1 mandat. 
Organisation med 5 000 – 9 999 medlemmar 2 mandat. 
Organisation med mer än 10 000 medlemmar 3 mandat. 
Ingen lokal medlemsorganisation har rätt att utse mer än 3 mandat. 
Varje regional medlemsorganisation erhåller 1 mandat. 

 
Anmälan:  Anmälan till årsmötet sker senast 1 april till ABF i Uppsala län, 

E-post: agnes.jonsson@abf.se 
 
Bekräftelse utsändes till ombuden senast två veckor innan mötet, ange adress företrädesvis e-post 
till ombuden i samband med anmälan. 
 
Välkommen! 
 
 
 
Agnes Jonsson 
Ordförande ABF i Uppsala län     

mailto:info.uppsala@abf.se


Nomineringsarbete inför ABF i Uppsala läns årsmöte 2021 
 
Nomineringar av kandidater inför de val som skall förrättas vid årsmötet den 19 april 2021 skall 
vara valberedningen tillhanda senast 26 mars 2021. Nomineringsrätt föreligger för samtliga 
medlemsorganisationer. Samtliga uppdrag är på 2 år om inte annat anges. 
Vid val till styrelsen skall en jämn könsfördelning eftersträvas. Inget av könen bör vara 
representerat med mindre än 40 % av de valda ledamöterna och ersättarna. 
 
Ledamöter i tur att avgå: 
 

Agnes Jonsson (Kommunal)   ordförande 
Karin Westlund (S-kvinnor)   ordinarie styrelsen 
Tara Mokhtari (Reumatiker. U:a)  ordinarie styrelsen 
Gustav Holmlund (Handels)   ordinarie styrelsen 
Niklas Björkegren (SAP)  ordinarie styrelsen 
   
Agneta Darberg (PRO)   ersättare styrelsen  
Paola Barklund-Torrijo (Handels) ersättare styrelsen 
 
Mikael Lundin (Kommunal)   ordinarie revisor  
Leif Waldén (Transport)   ersättare revisor  
 
Ledamöter valda ytterligare 1 år: 
 

Joel Gordon Hultsjö (Vänsterpartiet)  ordinarie styrelsen 
Torbjörn Andersson (PRO)  ordinarie styrelsen 
 
Björn Rikberg (LO)    ersättare styrelsen  
Shiva Samadi  (SSU)  ersättare styrelsen 
 
Ingemar Eriksson (SAP)   ordinarie revisor  
   
 
 
Valberedning valda 1 år 2020 
 
Inga-Lill Sjöblom (LO) valberedning, sammankallande valberedning 
Daniel Rubensson (LO) valberedning 
Miriana Garvan (SAP) valberedning 
 
 

Valberedningens sammankallande: 
Inga-Lill Sjöblom, inga-lill.sjoblom@uppsala.se 
 
Nomineringar till valberedningsuppdrag skickas till styrelsen för ABF i Uppsala län, sänd 
nomineringarna till agnes.jonsson@abf.se  
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