Märsta-Sigtuna Brukshundklubb

Valberedningen 21 nov 2021
Marie Sallander
Madelene Broberg

Information från valberedningen för Märsta-Sigtuna brukshundklubb
Här presenteras valberedningens första förslag på styrelse för Märsta-Sigtuna brukshundklubb från och
med årsmötet 2022.
Enligt stadgarna finns nu möjlighet för medlemmar att nominera ytterligare förslag till personer i
styrelsen för nästkommande år. Dessa nomineringar ska mailas till ordföranden i nuvarande styrelse
Ingela Sandenskog på email ingela_sandenskog@hotmail.com senast den 15 december.
Om man önskar nominera någon ska man ange:
• vilken funktion/post som avses
• namn
• en kort presentation
• uppgift om att den föreslagne själv vill kandidera
Styrelsen kommer efter den 15 december att delge valberedningen eventuella inkomna nomineringar
och valberedningen kan därefter justera sitt förslag om det finns behov av detta. Ett eventuellt justerat
förslag från valberedningen ska sedan finnas tillgängligt tillsammans med övriga årsmöteshandlingar
minst 7 dagar före årsmötet.
På årsmötet kan endast personer som står på valberedningens förslag eller som är nominerade bli
aktuella för att väljas in i styrelsen.
För att komma i kontakt med valberedningen, maila
Marie Sallander msbk@sallanderconsulting.com eller
Madelene Broberg madelene.broberg.bravo@hotmail.com

Vänliga hälsningar
Marie & Madde
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FÖRSLAG TILL STYRELSE FRÅN OCH MED ÅRSMÖTET 2022
Lokalklubbsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, [en ELLER tre ELLER fem] övriga ordinarie ledamöter samt [två ELLER tre]
suppleanter.
Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga
ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år.
Fyllnadsval kan vid behov ske vid medlemsmöte för återstoden av mandatperioden om ärendet är upptaget i kallelsen.
Suppleant tjänstgör i den ordning årsmötet beslutat. Suppleant har alltid rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt vid lokalklubbsstyrelsens
sammanträden.

Post

Namn

Typ av val

Väljs år 2022 på
antal år

Ordförande
Väljs på 1 år
Vice ordförande
Väljs på 2 år
Kassör
Väljs på 2 år
Sekreterare
Väljs på 2 år
Ledamöter
Väljs på 2 år

Josefin Bengtsson

Nyval

1 år

Vilket år ska
denna post väljas
om
2023

Towe Alperud

Nyval

2 år

2024

Gunilla Edbom

Omval

2 år

2024

?

Nyval

2 år

2024

Anita Ådvall
Lena Bro
Monica Evans
Nina Nyberg
Monica Valfridsson

Kvarstår
Fyllnadsval
Nyval
Kvarstår
Omval

Kvarstår
1 år
2 år
Kvarstår
2 år

2023
2023
2024
2023
2024

Suppleanter
Väljs på 2 år

Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:
1. Monica Valfridsson
2. Nina Nyberg
Två revisorer och en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte.

Revisor
Ordinarie
Väljs på 1 år
Revisor ordinarie
Väljs på 1 år
Revisor suppleant
Väljs på 1 år

Carina Veen Huis

Omval

1 år

2023

Mårten Pettersson

Omval

1 år

2023

Malin Grönberg

Omval

1 år

2023

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år.
Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte.

Valberedning
sammankallande
Väljs på 1 år
Valberedning ordinarie
Väljs på 2 år
Valberedning ordinarie
Väljs på 2 år

Marie Sallander

Omval

1 år

2023

Madde Broberg

Kvarstår

Kvarstår

2023

?

Nyval

2 år

2024
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