Information om ny valordning inom Svenska Brukshundklubben och lokalklubbar
Den 1 juli 2020 började reviderade normalstadgar att gälla för samtliga föreningar inom SBK:s
organisation. Inom ramen för dessa normalstadgar har ny valordning implementerats. Den nya
valordningen förändrar arbetssättet rörande valberedningens förslag och personval på ett sätt som
ska skapa ökad transparens avseende valberedningens arbete med att hitta nya kandidater till
styrelsen och förhindrar möjligheten att föreslå namn från ”golvet” under årsmötets genomförande.
Den nya valordningen innebär att;
-

-

ett preliminärt förslag från valberedningen presenteras för klubbens medlemmar senast 15
november (se nedan)
klubbens medlemmar kan därefter, fram till 15 december, nominera ytterligare kandidater
till styrelsen (kontakt@enkopingsbk.se) vilken förmedlar dessa förslag vidare till
valberedningen
valberedningen skickar slutligt förslag till styrelsen senast fem dagar före
årsmöteshandlingarna ska vara tillgängliga

Valberedningens förslag ska fortsatt baseras på klubbmedlemmarnas förslag och synpunkter och alla
medlemmar är välkomna att skicka in förslag till valberedningen fortlöpande under verksamhetsåret.
Vid årsmötet är det endast möjligt att välja kandidater som är nominerade enligt valordningen.
Dessa kandidater ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.
Mer information om stadgarna finns att läsa här
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stadgar/normalstadgar-klubb/

Valberedningens förslag (2020-11-15) till ny styrelse Enköpings BK 2021
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Svante Friberg
Maria Green
Vakant
Maud Johnson

Omval 1 år
Nyval 2 år
(Nyval 1 el 2 år)
Nyval 2 år

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Inger Karlsson
Kith Hillman
Caroline Eriksson
Isabell Bärgård
Vakant

1 år kvar
1 år kvar
Omval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 1 el 2 år

Suppleant (1)
Suppleant (2)

Emelie Hillman
Gunilla Nilsson

Omval 1 år
Nyval 2 år

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant (1)
Revisorsuppleant (2)

Barbro Andersson
Britt-Marie Larsson
Elisabeth Spång
Ketty Ingeberg

Omval 1 år
Omval 1 år
Nyval 1 år
Omval 1 år

Valberedning (sammankallande)
Valberedning
Valberedning

Vakant
Vakant
Vakant

Nyval 1 år
Nyval 2 år
Nyval 1 år

