Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Hogerud Anna-Lena
Daniella Ivkovic; Louise Rehn Winsborg
Re: SV: Valberedningens justering
den 18 februari 2019 21:00:45

Hej!
Nu har vi valt vilka vi vill nominera från s
Till Barn- och skolnämnden - efter Elin Gustafsson föreslår vi Fanny Johansson som ledamot och tillika andre
vice ordförande
Efter Lotta Berseus i Utbildningsnämnden föreslår vi dels att vi "flyttar upp" de ledamöter och ersättare vi har i
Utbildningsnämnden och fyller på med vårt nya namn så att den blir en ersättare. Namnet vi då föreslår är AnnLouise Levau
Vänligen, Anna-Lena
Skickat från min iPad
> 13 feb. 2019 kl. 08:40 skrev Daniella Ivkovic <daniella.ivkovic@lund.se>:
>
> Det gäller Elin Gustafssons avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden samt
> Lotta Berseus uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden.
> Har ni namn till dessa uppdrag så vill jag ha dem senast klockan 09.00 tisdagen den 19 februari.
> Annars får de bordläggas.
>
>
> Med vänlig hälsning
> Daniella Ivkovic
>
> -----Ursprungligt meddelande----> Från: Hogerud Anna-Lena <Anna-Lena.Hogerud@skane.se>
> Skickat: den 12 februari 2019 19:08
> Till: Daniella Ivkovic <daniella.ivkovic@lund.se>
> Ämne: Re: Valberedningens justering
>
> Hej
> Är det barn- och skolnämnden och un du menar? Vi ha medlemsmöte på måndag.
>
> Skickat från min iPad
>
> 12 feb. 2019 kl. 17:25 skrev Daniella Ivkovic
<daniella.ivkovic@lund.se<mailto:daniella.ivkovic@lund.se>>:
>
> Hej Anna-Lena!
> Vi har precis haft sammanträde med Valberedningen och vi ska justera nästa tisdag kl 09.00.
>
> Har du några namn till era två ärenden som S har? I så fall kan jag skriva in detta i protokollet innan
justeringen.
>
>
>
> Med vänlig hälsning
>
> Daniella Ivkovic
>
> Administrativ avdelning
> Kommunkontoret, Lunds kommun
> Besöksadress:
> Telefonnummer:

> E-post: daniella.ivkovic@lund.se<mailto:daniella.ivkovic@lund.se>
> www.lund.se<http://www.lund.se>
> Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet
>
>

