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Till Malmö mot Diskriminerings medlemsorganisationer 

 

Det är dags att föreslå personer till Malmö mot Diskriminerings (MmD) 

styrelse, valberedning och revisorer inför årsmötet den 8 april 2021. 

 

Att vara förtroendevald i Malmö mot Diskriminering är ett mycket viktigt uppdrag. 

Engagerade och duktiga ledamöter är nödvändiga för att Malmö mot Diskriminering skall 

utvecklas, formas av rättighetsidéer och verka strategiskt långsiktigt. Det ansvar som följer 
med uppdraget innebär att varje person som föreslås till uppdraget ska vara väl förberedd, 

ha tid och möjlighet att ställa upp på sådant som krävs för uppdraget. 
 
Valberedningen vill därför lyfta följande: 

• Malmö mot Diskriminering är en paraplyorganisation, så valberedningen hoppas  
därför att Ni till förtroendeuppdrag föreslår människor med bakgrund, erfarenheter 
och kompetens som stärker den verksamhet som Malmö mot Diskriminering blivit. 

 

• Vi hoppas att Era förslag återspeglar det lokala samhället. Valberedningen skall 
verka för representation, beakta mångfald och en blandad föreningstillhörighet.  

 

• Det är viktigt att de personer som föreslås till styrelsen för Malmö mot 
Diskriminering är införstådda med att styrelsen har ett arbetsgivaransvar för 

föreningens anställda. Det är därför viktigt att den kunskap som krävs för detta 
ansvar finns representerat i styrelsen.  

 

• Malmö mot Diskriminering har c:a 10 styrelsemöten om året inklusive 2 
verksamhetskonferenser samt vid särskilt behov ytterligare arbetsmöten.  

 

Malmö mot Diskriminerings valberedning tror och hoppas att de här punkterna medför att 
en bra antidiskrimineringsbyrå kan bli ännu lite bättre under 2021.  

 

Förslag till förtroendevalda skall enligt stadgar vara oss tillhanda senast den 21 februari 2021. 

 
Med vänlig hälsning 

Malmö mot Diskriminerings valberedning 
 

Mikael Andersson, Sammankallande 

Tfn: 0760-275642 
Mail: mikael.andersson@skane.rfsl.se 

 

Nahid Biglari och Stefan Höök 
 

Välkommen med Era nomineringar till: Malmö mot Diskriminering 

att: Johan Ekblad Nobelvägen 36C, 214 33 Malmö   
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