
           

  
           
Nominera personer till Stims styrelse senast den 31 mars 
 
Inför stämman kan du som är medlem nominera personer till Stims styrelse. Styrelsen ska på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Därför är den sammansatt av 
ledamöter som är aktivt verksamma i medlemmarnas intresseföreningar FST, Skap och Musikförläggarna. I styrelsen finns också oberoende ledamöter, som på olika sätt bidrar 
med kompetens från näringslivet och kulturlivet. 
 
OM UPPDRAGET  

– Mandatperiod: 2 år 

– Sammanträden sker cirka åtta gånger om året (inläsning av material förväntas inför varje möte) 

– Exempel på egenskaper som valberedningen eftersöker hos kandidater är: 
o Kännedom om och förståelse för Stims mål och utmaningar 
o Erfarenhet av musikbranschen 
o Annan relevant kompetens – exempelvis inom upphovsrätt, IT, tech, innovation, kultur och kreativa näringar eller ekonomi 

 
SÅ HÄR NOMINERAR DU 

Fyll i formuläret nedan och mejla det till valberedningen@stim.se senast den 31 mars inför årets ordinarie stämma. 

1. Namn – Ange kandidatens namn. 

2. Post – Ange vilken post du nominerar kandidaten till – ledamot eller ordförande (om flera kandidater nomineras till samma post ska dem rangordnas genom numrering). 

3. Motivering – Ange varför du nominerar kandidaten genom att beskriva dennes kompetens och vad kandidaten kan bidra med i Stims styrelse. 
– Komplettera gärna med ytterligare information om kandidaten (till exempel CV eller länk till eventuell LinkedIn-profil). 

4. Status – Ange om kandidaten är aktivt verksam eller oberoende. 
– Aktivt verksam – en person som är anställd av eller har uppdrag i FST, Skap eller Musikförläggarna. 
– Oberoende – en person som inte är aktivt verksam enligt definitionen ovan (personen kan dock vara medlem i en av föreningarna). 

5. Kontakt – Ange kontaktuppgifter till kandidaten och till dig själv. 
 

OBS: Valberedningen beaktar endast kandidater som har tillfrågats och accepterat den aktuella nomineringen. 



           

  
           
 
FORMULÄR FÖR NOMINERING TILL STIMS STYRELSE  
 
Jag nominerar följande kandidat(er) till Stims styrelse: 
 

Kandidatens namn Post Motivering 
Aktivt verksam el. Oberoende 
(ange föreningstillhörighet om 

personen är aktivt verksam) 

 Kandidatens 
mail och 

telefonnummer  

Nominerande 
persons namn, mail 
och telefonnummer 

EXEMPEL: 
1. Anna Andersson Ledamot 

Anna är lämplig eftersom hon har lång erfarenhet som 
[…] och kan tillföra styrelsen […]. Aktivt verksam i Musikförläggarna 

anna@gmail.com 
070–1234567 

Fred Fredson 
fred@fred.se 
070–7654321 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 
Om flera kandidater nomineras till samma post ska de rangordnas genom numrering. Fyll i formuläret och mejla till valberedningen@stim.se senast 31 mars inför årets ordinarie stämma.  


