VALBEREDNINGEN RAPPORT/FÖRSLAG SOM FÖRBEREDELSE INFÖR APU
STÄMMAN I APRIL 2018
OBS! Delar av rapport är skrivna på bosniska.
Valberedningen lämnar över alla uttalande i samma skick som man har fått!
Valberedningen (Merima Hadzimesic och Irfan Koldzo) utvaldes på APU årsstämma 2016 för att
kunna förbereda 2018 årsstämma.
Enligt APU stadgar har valberedningen följande uppgift:
Valberedningen väljs på föreningsstämman och dess uppgift är att föreslå personer till styrelse,
ordförande och revisorer, samt andra eventuella förtroendeuppdrag i Föreningen.
Detta förmedlas i god tid, dock senast 2 månader innan föreningsstämma äger rum.
Valberedningen lämnar till styrelsen sitt skriftliga förslag senast fyra veckor innan
föreningsstämma äger rum. Föreningen har inte krav på sig att välja dem personer
valberedningen föreslagit.
Förslag till ny valberedning förbereds utav styrelsen, dvs. inte av den avgående
valberedningen.
I år hade Valberedningen haft för uppdrag att föreslå personer till styrelse och ordförande men
jobbade inte med förslag för revisorer eller andra uppdrag.
APU styrelsemedlemmar valda på årsstämma 2017 var:
-

Emina Pasic som ordförande
Darko Krsek som ledamot
Danijel Draskovic som ledamot
Semko Redzic som ledamot
Sabahudin Sacirovic som ledamot
Dzenan Karic som suppleant
Saima Dobric som suppleant

VAD GJORDE VALBERDEDNINGEN?
Valberedningen skickade ut frågan till alla APU styrelse medlemmar där man frågade styrelse
medlemmar om man vill fortsätta jobba som ledamot/suppleant i APU styrelse eller inte och fick
följande svar:
-

Dzenan Karic – VILL INTE FORTSÄTTA
Saima Glogic - VILL INTE FORSÄTTA
Emina Pasic - VILL FORSÄTTA
Darko Krsek - VILL FORSÄTTA
Danijel Draskovic - VILL FORSÄTTA
Semko Redzic - VILL FORSÄTTA
Sabahudin Sacirovic - VILL FORSÄTTA

VALBEREDNINGS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE
Enligt APU stadgar följande krav på ordförandeskap måste uppfyllas:
Föreningsstämman väljer Föreningens ordförande, där kravet på ordförandeskap är
styrelsemedlemskap om minst ett år.
Tack vare denna regel alla personer från APU styrelse som ville fortsätta arbete inom UO dvs 5
personer hade rätt att ta posten för ordförande:
1.
2.
3.
4.
5.

Emina Pasic
Darko Krsek
Danijel Draskovic
Semko Redzic
Sabahudin Sacirovic

Semko Redzic tackade NEJ till posten men Emina Pasic, Darko Krsek, Danijel Draskovic och
Sabahudin Sacirovic hade anmält sitt intresse till ordförande posten.
Slutsats: Valberedningen föreslår att APU årsstämma väljer ordförande genom omröstning.
Ordförande måste få minst 51% av alla röster från personer som har röstat via mail eller som är
närvarande och har rätt att rösta på APU 2018 årsstämma (regel som inte finns beskriven i APU
Stadgar men regel som man har kommit överens med APU Styrelse att Valberedning skulle gå ut mot
stämma som ett förslag!).
Personer som har betalt APU medlemsavgift senast 21 april 2018 har rätt till att rösta på APU
årsstämma 2018.
En av följande kandidater ska bli utvald som APU ordförande (2 år mandat):
1.
2.
3.
4.

Emina Pasic
Darko Krsek
Danijel Draskovic
Sabahudin Sacirovic

OBS! Tack vare det att vi har 4 kandidater samt att den nya ordförande måste ha 51% av dem alla
berättiga röster, behövs förmodligen flera omröstningar. Mer info om process kommer i ett separat
dokument.

FÖRSLAG PÅ KANDIDATER FÖR APU STYRELSE (LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER)
I år har vi 8 kandidater för 7 platser ( 5 som ledamöter samt 2 platser för suppleanter) i APU styrelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emina Pasic
Darko Krsek
Danijel Draskovic
Semko Redzic
Sabahudin Sacirovic
Anis Babajic

7. Merima Hadzimesic
8. Alma Hrnjadovic

Slutsats: APU årsstämma har fått förslag på 8 kandidater för 7 positioner. Valberedningen föreslår att
genom omröstning väljer APU stämma dessa 7 personer. Dem kandidater som får mest röster bli
utvalda till dem 7 poster.
De två kandidater som hade haft minst röster ska inte bli utvalda till APU styrelse.
Mer info om sättet hur skulle man ha omröstning skulle komma i ett separat dokument.
APU styrelse hade bet valberedningen att skicka ut 2 frågor till alla kandidater enligt nedan:
-

Att man har läst och godkänd Riktlinjer för styrelsearbete i APU Network
Motivering för sin egen kandidatur för sitt engagemang i APU styrelse.

Nedan följer svar från dem nya tre kandidater. Kandidater som sitter redan idag på en post i APU
styrelse hade inte besvarat dessa frågor för att dem hade besvarat frågan och har blivit godkända av
årsstämma år 2017!

Anis Babajic (Göteborg)
1. Da procitao sam Riktlinjer i slazem se sa istim
2. Smatram da moje iskustvo i poznavanje ”Föreningslivet” kao i raniji angazmani
unutar APU mogu uveliko doprinijeti boljem i efikasnijem radu Upravnog Odbora
APU i to je razlog radi kojeg se kandidujem.
Merima Hadzimesic (Stockholm)
1. Da, procitala sam Riktlinjer i slazem se sa istim.
2. Zelim da udjem i da radim u UO jer mislim da cu moci inspirirati i motivisati vise
omladine da postanu sto vise aktivni i zainteresovani u APU, i takodjer da udju u
UO u buducnosti. Zelim i vjerujem u to da sto vise ojacamo nasu organizaciju i nase
clanove s tim da planiramo eventi, seminari, putovanja itd. da se sto vise druzimo i
vidjamo, a i da sto vise saradujemo sa bosanicima (mladim) i organizacijama u BiH
sto ce tice aktiviteta (slobodnog vremena) a i poslovno.
Alma Hrnjadovic (Stockholm)
1. Procitala sam Riktlinjer i slazem se.
2. Zovem se Alma Hrnjadovic i rođena sam 1990 godine u Doboju. Farmaceutski
fakultet sam završila u Geteborgu. Zivim u Stockholmu i zaposlena sam kao Quality
Assurance (osiguranje kvaliteta) u farmaceutskoj kompaniji AstraZeneca.
Od ranog djetinjstva sam vaspitavana da volim i pomažem svoju domovinu. Vec od
ranije sam clan APU mreže, ali sada želim da se aktivnije uključim u rad. Za ovo
vrijeme moga rada u mrezi upoznala sam mnogo kreativnih, sposobnih i uspješnih
Bosanaca i Hercegovaca koji svojim radom pomažu domovini a i sebi. Kroz rad u
mrezi smatram da i ja mogu doprinjeti razvoju APU mreže, sa novim kontaktima
proširiti rad merze između ostalog na području farmacije i zdravstva. Kroz

aktivnosti u mreži smatram da svoje slobodno vrijeme mogu kreativno upotrijebiti
na primjer pri organiziranju proslava značajnih datuma iz naše istorije,
uspostavljanju novih kontakata i saradnje među našim ljudima i organizacijama u
Švedskoj i Bosni i Hercegovini. Valberedning anser Arnela som kandidat
fortfarande. Innan årsstämma hålls, planerar man kontakta henne och för att få
svar på nämnda frågor.

Valberedning ansvariga
Merima Hadzimesic och Irfan Koldzo

Stockholm, 20-04-2018

