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Valberedningen 

Uppgift  

Valberedningen ska, på uppdrag av årsmötet förbereda de val som ska avhållas vid ordinarie 

årsmöte i enlighet med Svenska Rottweilerklubbens stadga, på ett sådant sätt att kraven på 

god föreningsdemokrati tillgodoses. Vidare skall valberedningen förbereda val till ordförande 

att leda årsmöteshandlingarna. 

 

De val som ska förberedas är:  

Jfr normalstadgar för rasklubb med en nivå § 7 mom. 3 och § 8 mom. 1 och § 9.  

• Val av årsmötesordförande 

• Val av ordförande, 1 år 

• Val av vice ordförande, 2 år 

• Val av kassör, 2 år 

• Val av sekreterare, 2 år 

• Val av övriga ordinarier ledamöter, 2 år 

• Val av suppleanter, 2 år samt tjänstgöringsordning 

• Val av två revisorer och en revisorssuppleant, 1 år 

Ansvar 

Valberedningen är vald vid ordinarie årsmöte och är således ansvarig inför årsmötet för sitt 

arbete. För valberedningen gäller absolut tystnadsplikt.  

 

Riktlinjer  

Valberedningens inriktning skall vara att de personer som föreslås: 

• är väl medvetna om SBK och Svenska Rottweilerklubbens värdegrund och policyer, 

verksamhet, ekonomi och en styrelses sätt att arbeta 

• ska kunna samarbeta 

• är väl medvetna om de krav som medlemmarna har rätt att ställa på den som åtagit 

sig en styrelsepost beträffande tid och möjlighet att satsa på styrelsearbete 

• har det kunnande som krävas för att arbeta så att rasklubbens mål kan tillgodoses 

och vid behov kompletteras 

• i första hand motsvarar organisationens önskan och vilja 

Ledstjärnan ska alltid vara kompetens och omsorg om alla medlemmar. 
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Befogenheter 

Valberedningen ska:  

• ha tillgång till protokoll från centralstyrelsens möten 

• kallas att delta i del av styrelsemöte då för valberedningen viktig fråga behandlas 

• kunna begära diskussion med styrelsen, enskilda styrelseledamöter och/eller 

funktionärer i frågor som påverkar valberedningsarbetet 

• kunna begära relevanta uppgifter från ledamöterna för sin bedömning och nominering 

• med fördel samverka med revisorerna  

• om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos förbundsstyrelsen om en extra 

nomineringsperiod. Den extra nomineringsperioden ska ha en start- och sluttid och 

meddelas medlemmarna senast tre dagar före starttiden. Den extra 

nomineringsperioden ska avslutas senast tre dagar före ordinarie årsmöte. 

Valberedningen äger vidare rätt att besluta om öppning av nomineringen under 

pågående årsmöte. Sådant beslut får endast fattas om antalet nominerade är 

otillräckligt för att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p. 14–15. 

 

Etik 

Det är viktigt att valberedningen tillämpar god etik. Skulle valberedningen vilja föreslå utbyte 

av någon styrelsemedlem är det viktigt att den som berörs blir informerad om detta och 

orsaken till bytet i så god tid och så ”rakt” som möjligt. Det ska aldrig förekomma att berörd 

styrelsemedlem får veta detta på annat sätt än via valberedningen.  

 

Det är vanligt att suppleant föreslås som ledamot, ledamot som vice ordförande, vice 

ordförande som ordförande då vakans uppstår. Det är inte förfarande som finns inskrivet i 

stadgarna, men kan förekomma som förväntning hos såväl organisationen som styrelsens 

medlemmar. I de fall valberedningen planerar på annat sätt, är det därför viktigt att den som 

berörs får veta argumenten för det i så god tid som möjligt.  
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Arbetsordning 

Mars Valberedningen sammanträder första gången i direkt anslutning 

till avslutat årsmöte. 

Juli   Förfrågan till valda ledamöter och suppleanter angående fortsatt

  engagemang i centralstyrelsen. 

Augusti Utskick till organisationen med förfrågan och 

begäran om förslag till omval och/eller nyval. 

September Utskott med flera skickar sina svar till valberedningen för 

sammanställning. 

Oktober Valberedningen sammanträder  

15 november Senast detta datum ska valberedningens preliminära förslag 

delges medlemmarna.  

15 december Medlemmar kan senast den 15 december nominera ytterligare 

kandidater till val vid årsmötet.  

December Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, 

delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag. 

Januari/februari Valberedningen sammanträder för fastställande av slutligt förslag.  

Februari Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda 

senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga 

enligt § 7.  

Mars Valberedningen deltar vid årsmötet.  

 

Ekonomi 

Minst en representant för valberedningen ska deltaga vid årsmötet. Resa och övriga 

kostnader för denna representant betalas av årsmötesmedel. Samtliga valberedare har 

rösträtt.   

Kommunikationsvägar 

Valberedningen har tillgång till och ansvar för att sköta följande officiella e-postadresser: 

val@rottweilerklubben.se  

 


