VALBEREDNINGEN INFORMERAR
Bästa medlem i Visit Åland,
Visit Ålands årsmöte närmar sig där en av beslutspunkterna är att välja styrelse för innevarande
verksamhetsår. Därför ber valberedningen medlemmarna att inkomma med förslag gällande
styrelsens sammansättning.
Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod om 2 år, och enligt föreningens stadgar bör
styrelsen i sin helhet representera bred kompetens, lång erfarenhet, engagemang och visionärt
tänkande.
Inför årsmötet 20.4 2017 föreslog valberedningen att Satu Numminen väljs för en mandattid om ett
år, medan övriga föreslås väljas för två år. Detta för att uppnå den balans i mandattiderna som
föreningens stadgar syftar till. ( §9 i protokollet från Visit Åland årsmöte 20.4.2017 som finns på
www.visitaland.org.)
Detta innebär att inför årsmötet 2018 går mandatperioden ut för fyra av styrelsens medlemmar och
för en av suppleanterna.
VISIT ÅLANDS NUVARANDE STYRELSE
Terese Flöjt, ordförande
Gustaf Eklund
Mattias Eriksson
Maria Hellman-Aarnio
Maria Häggblom
Satu Numminen
Thomas Strandvik
SUPPLEANTER:
Hanna Hagmark-Cooper
Anna-Theresa Nordlund
MANDATTIDEN UTGÅR FÖR:
Terese Flöjt
Mattias Eriksson
Maria Häggblom
Satu Numminen
Anna-Theresa Nordlund
År 2017 blev som väntat ett tufft år på alla plan för Visit Åland och man har arbetat enligt
verksamhetsplan med fokus på digitala lösningar samt ökning av effektiviteten, och det arbetet är
fortfarande i fokus.
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Valberedningen ser fram emot en engagerad styrelse som med erfarenhet och kunskap om
turismbranschen och det digitala samt verkar för att upprätthålla en långsiktig och stabil verksamhet
hos Visit Åland.
I uppdraget ligger också att bidra med utvecklingen av verksamheten enligt fastslagna riktlinjer där
styrelsen ska vara både drivande och stöttande för Visit Ålands ledning och organisation.

Valberedningen motser era förslag senast fredagen 2.3.2018.

Med vänlig hälsning,
Valberedningen 2018
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