Valberedningens förslag
Inför Riksmötet 2020

Valberedningens analys
Givetvis, utan pardon och inom sfären av alternativ sanning, är det inte många kandidater
som slår FRO och FFROs fullkomlighet och ödmjukhet. Detta till trots är vi väldigt stolta
att kunna presentera en formidabel, potentiell, laguppställning för nästkommande
verksamhetsår.
2020 blev ett speciellt år på många sätt och i slutänden hoppas vi att världen, klimatet och OTS kommer bli flertalet
lärdomar rikare. OTS har blivit en kraft att räkna med och det har vi i valberedningen märkt i form att ett väldigt stort
intresse för att bli en del av Presidiet eller Huvudstyrelsen. Corona har gjort att kandidatlistan blivit något kortare än vad
den var initialt, men lika naggande god.
Vi tackar samtliga som har engagerat sig i att prata med oss i Valberedningen; om hur fantastiska vi var när vi var
ordföranden och deras lättnad att vi inte innehar posterna längre. Det har varit kul pratstunder och lite tjat från vår sida
har tagit oss hit. Med ett sådant intresse för OT kommer vi att fortsatt växa till något helt fantastiskt.
Keep on Tabling to Eternity
Valberedningen 2019/2020
FRO
Kristoffer Nordenstaaf

FFRO
Anders Wallin
Byta byxor …

Still Tabling
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Valberedningens förslag
Valberedningens förslag:

Val av revisorer:

RO:

Sittande VRO, Oskar Lürén

Riksrevisor I:

Erik Ågerup (väljs på två år)

VRO:

Patrik Lindgren

Riksrevisor II:

Charlie Frejd (väljs på två år)

RK:

Sittande RK, Leif Hansson vald på två år till 2021

RS:

Tommy Jacobsson (väljs på två år)

IRO:

Sittande Lars Schölander vald på två år till 2021

OTS Stadgar
Val av Presidie för kommande verksamhetsår
a.

Riksordförande (RO) – väljs på en tid om ett år

b.

Vice Riksordförande (VRO) – väljs på en tid om ett år

c.

Internationell Kontaktman (IRO) – väljs på en tid om två år (sker vid udda år)

d.

Rikskassör (RK) – väljs på en tid om två år (sker vid udda år)

e.

Rikssekreterare (RS) – väljs på en tid om två år (sker vid jämna år)

Still Tabling
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Rikssekreterare OTS 2020-2022
TOMMY JACOBSSON, OT350 SMÖGEN
Varför välja mig?

• Tar en ide hela vägen till mål
• Envis och noggrann
• Det borde gå att…. så börjar alltid
mina idéer och sen får man se vart
de tar vägen.
• Kreativ och ser möjligheter
• Aktiv tablare sedan 2009

Still Tabling

Så här såg jag ut när jag var RT

Detta är jag!

•
•
•
•
•
•

43 år i September
Invald i RT 2009
Champagnenörd
Gillar att fixa bra fester
Sambo, 4+2 barn
Jobbar med IT. Fokus på affärs
och konceptutveckling inom
Blockchain-teknologi

Så här ser jag ut nu
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VALD Rikskassör OTS 2019-2021
LEIF HANSSON, OT36
Därför är jag vald!

• Vem annars?
• RK Old Tablers 2006 =>

Så här såg jag ut när jag var RT
Detta är jag!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

+58 år
Född och uppvuxen i Ljungskile
Göteborgs Universitet, Sopis
Finspångs kommun, ekonom i olika
former
Komrev - konsult i finansiell analys
och styrning
Ödeshögs kommun, ekonomi- och
personalchef
SKTF/Vision regionchef
SKTF/Vision förbundssekreterare
Vision Stabschef

Så här ser jag ut ”nu”

Mitt RT-klubbliv
• RT116 Finspång
• RT36 Linköping

Still Tabling
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VALD IRO OTS 2019-2021
LARS SCHÖLANDER, OT350 SMÖGEN
Därför är jag vald!

Jag vill försöka göra 41 internationellt
lite mindre gubbigt och byråkratisk,
vilket jag anser att det är idag!
Även om jag är 57 år, känner mig
väldigt ung i internationella
sammanhang!

Detta är jag!

•
•
•
•
•
•
•
•

Still Tabling

Så här såg jag ut när jag var RT

1992-2002 RT 35 Stockholm-City
2002-2007 RT 616 Wilmslow
2005-2008 National Councillor RT
2009-2010 Hon.President RT 616
Wilmslow
2012-2013 Hon.Area president
Area 46
2012-2013 Regional rep
2013-2015 Hon. President RT 829
C&G
2015-2016 Chairman 41 Club C&G

Så här ser jag ut nu
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Vice Riksordförande OTS 2020-2021
Patrik Lindgren, OT93

Så här såg jag ut när jag var RT

Varför välja mig?

Detta är jag!

Why fix it if it ain’t broken!

Jag är 45år ung, har en fru och en
dotter på 13 år. Är ursprungligen från
Helsingborg men bor sedan snart 20år
tillbaka i Tranås (trevlig håla).

Vi har haft ett antal mycket bra RO de
senaste åren som gjort ett mycket bra
arbete med att lägga upp en bra strategi,
massa styrdokument och annan
medlemsnytta. Jag vill förvalta detta fina
arv och finjustera där det behövs, men
inte ändra för ändrandets skull.
Jag tycker att det ska vara en kort väg
mellan HS och medlemmarna, där ingen
fråga är för liten för att ställa.
Givetvis vill jag att vi skall växa med fler
medlemmar och fler klubbar, detta tror
jag vi gör bäst genom att informera och
bearbeta vår enda källa till oändlig
tillväxt så att det blir en självklarhet att
fortsätta från RT-livet till OT-livet!

Still Tabling

Jag är proffscyklist till vardags, därmed
inte sagt att jag cyklar men jag får betalt
för att jobba med cyklar 
På fritiden cyklar jag lite, åker lite utför,
är ute med husbilen och eftersom vi har
hus finns det alltid projekt där och
pyssla med.

In med
foto

Så här ser jag ut nu

In med
foto
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Riksordförande OTS 2020-2021
Oskar Lürén, OT36
Varför välja mig?

• Ingen ska fråga ”vad ger det att
vara med i OT”
• Vi ska upplevas stolta, glada och
generösa
• Vi ska öka antalet medlemmar och
klubbar

Still Tabling

Så här såg jag ut när jag var RT

Detta är jag!
Livsfilosofi: Det hjälper inte att dra in
magen när man ställer sig på vågen
• Försäljnings- och marknadschef på
Toolbox
• RT36 2006 – 2016
• DM4-general 2015
• Årets Tablare D4 – 2015
• Redaktör för Merlin 2014-16
• VRO OTS 2019-2020

In med
foto

Så här ser jag ut nu

In med
foto
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Riksrevisor I OTS 2020-2022
ERIK ÅGERUP, OT143
Varför välja mig?

• 3 års erfarenhet som riksrevisor för
Round Table
• Auktoriserad revisor
• Driver egen revisionsbyrå

Så här såg jag ut när jag var RT
Detta är jag!

• Bördig i Sörmland
• Stockholmare sen 10 år
• Gick med i Round Table 2007
trillade ur 2019
• Gillar livets goda, resor, mat, vin
• Yes-man (Vilket resulterat i detta)

In med
foto

Så här ser jag ut nu

In med
foto

Still Tabling
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Riksrevisor II OTS 2020-2022
CHARLIE FREJD, OT133
Varför välja mig?
Charlie Frejd har stor
verksamhetsinsikt i hur en ideell
organisation bör bedrivas i.o.m. sina
tidigare uppdrag som VRO/RO i RTS
och Riksrevisor i OTS.
Charlie har som RR haft huvudansvar
för att revidera hur arbetet inom OTS
bedrivs. Det har varit ett hårt arbete
eftersom det under de senare åren varit
en del personer involverade som inte
härstammat från Skåne eller
Småland… och då vet man ju sen
gammalt att det är lite si och så med
ordnüng och reda.

Så här såg jag ut när jag var RT
Detta är jag!
• Stolt medlem av OT133
• 43år
• Avskyr Corona

Så här ser jag ut nu

Lägg din röst på Charlie Frejd!!

Still Tabling
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