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Valberedningen för partikrets Bromma-Kungsholmen anmodar härmed föreningar inom 
partikretsen att inkomma med nomineringar inför partikretsens årsmöte.  

Bromma Kungsholmens Partikrets har sedan tidigare beslutat att företrädas av en styrelse 
om nio (9) ordinarie ledamöter, inga ersättare. 

Vid årsmötet ska uppdrag tillsättas enligt nedan. 
 

Styrelsens sammansättning 2021 
Maria-Elsa Salvo, ordförande (vald på 2 år t.o.m. 2023) 
Rasmus Gustavsson, Kassör  
Milla Järvelin, Kampanjledare 
Johanna Karlsson, Studieledare (vald på 2 år t.o.m. 2023, avsagt sig uppdrag) 
Teres Lindberg 
Clara Luthman 
Hector Lopez  
Britt Rozental (vald på 2 år t.o.m. 2023) 
Johan Heinonen (vald på 2 år t.o.m. 2023)  

 
Uppdrag att tillsätta 

 
Styrelse: 

 Kassör, två år 
 Fyra (4) Ordinarie ledamöter, två år 
 Två (2) fyllnadsval, ledamöter, ett år 
  

Därtill ska någon i styrelsen nomineras till: 
 Studieledare 
 Kampanjledare 
 

Övriga uppdrag att nominera: 
Revisorer, två (2) ordinarie samt två (2) ersättare (1 år) 
Mellanledsförhandlare, 4 stycken, två vardera för Bromma respektive Kungsholmen (1 år) 
Valberedare partikrets (1 år) 
Två ledamöter till respektive Valkommitté för beredning av val till Bromma respektive 
Kungsholmens stadsdelsnämnd (4 år) 

 
 Att nominera 
Nominerings- och motionsrätt har varje organisation (förening) som har medlemmar boende 
inom partikretsens område. 
Endast medlem boende inom partikretsens gränser som finns i medlemsregistret har närvaro-, 
yttrande-, förslags- och rösträtt på partikretsens möten. 
Samtliga nominerade personer ska vara vidtalade och ha godkänt nominering. 
Valberedningen vill se representation i styrelsens sammansättning avseende geografi, kön samt 
ålder.  

 
Nomineringar lämnas skriftligen via e-post till valberedningen senast den 25 februari. Se 
kontaktuppgifter nedan. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 Nomineringar till Stockholms Partidistrikt 
  

Partikretsen ska vid årsmötet anta de som Partikretsen ämnar nominera till Stockholms 
Partidistrikts årsmöte 2022. 
 
Vi anmodar därför föreningarna inom Partikretsen att inkomma med nomineringars även för detta 
till Partikretsens valberedning. 
 
Vad som ska nomineras till Partidistriktets årsmöte framgår på följande länk: 
 
https://socialdemokraternaistockholm.se/vart-parti/socialdemokraterna-i-
stockholm/representantskap/representantskap-2022/nomineringar-till-s-i-stockholms-arsmote-
2022/ 
 
 
 
Nomineringar lämnas skriftligen via e-post till Partikretsens valberedning senast den 25 februari. 
Se kontaktuppgifter nedan. 
 

  
 

Kontaktuppgifter valberedning  
Pelle Johansson, sammankallande, pellejohansson@live.se, 070 588 26 97 
Julia Korkiakoski, juliakorkiakoski@icloud.com 


