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Protokoll  vid  elektroniskt  val  av  den  tredje  externa  personen,  invald  av  
de  ordinarie  styrelsemedlemmarna  i  Stiftelsen  LFSL,  från  24  februari  
2015  
  
Protokoll  vid  elektroniskt  val  No  2014/2015  -‐  2  
(Bilaga  till  protokoll  N0  2014/15  -‐  4  från  16  januari  2015)  
  
Ordinarie  medlemmar:  
Laurent Clavel, Kultur- och vetenskapsråd vid Franska Ambassaden
Amandine Lebas, fransk konsul
Sophie Maraux, rektor
Påminnelse om att, sedan 31 maj 2013, avstår dessa medlemmar från att rösta. (Se protokoll
från 31 maj 2013)
Lars Grundberg, Styrelsens ordförande, extern medlem
Malin Goubaud, föräldrarepresentant
Thomas Loyau-kahn, föräldrarepresentant
Hind Bernhard, föräldrarepresentant
Bertrand Montoriol, personalrepresentant
Philippe Cailluet, personalrepresentant
Françoise Guionneau, personalrepresentant
Medlemmar som inte deltog p.g.a. att de har avgått:
Clara Tronêt-Guillon, extern medlem, har avgått (7 december 2014)
Caroline Devaux-Scaramoni, extern medlem, har avgått (12 januari 2015)
Valprocedur vid uttagning av externa medlemmar samt vid de ordinarie medlemmarnas inval
av de nya externa medlemmarna (se protokoll från 16 januari 2015).

Bakgrund:  
Då Beata Gianelli och Michel Wlodarczyk inte fick de 5/5 rösterna, som enligt reglementet
krävs, vid omröstningen den 16 februari 2015, upprättades en elektronisk omröstning den 23
och 24 februari 2015, så att de 7 ordinarie medlemmarna kan rösta in den tredje externa
medlemmen.
De ordinarie medlemmarna bjuds in att rösta i valet av en tredje extern medlem genom en
sluten elektronisk omröstning den 23 februari 2015, med ett slutgiltigt resultat den 24
februari.
Resultat:
Michel Wlodarczyk: 1/7
Beata Gianelli: 6/7
Résultat:  
Madame Beata Gianelli väljs in såsom extern medlem, invald av de ordinarie representanterna
för föräldrar och personal i styrelsen. De 3 representanterna för Frankrike avhåller sig från att
rösta sedan 31 maj 2013.
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