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Valberedningens preliminära förslag till val vid årsmötet 2021 

 
Inför årsmötet 2021 gäller för första gången den nya valordning som införts i den reviderade 

normalstadgan. 

Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta 

nya kandidater inför personval vid årsmötet. Samt förhindra möjligheten att ”ropa namn från golvet” 

under pågående årsmöte.  

 

§ 10 VALBEREDNING  

MOMENT 1 Valberedning 

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte enligt §§ 8–9 

samt val av ordförande för ordinarie årsmöte. 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. Om lokalklubbsstyrelsen så 

beslutar kan valberedningen ges möjlighet att närvara vid sammanträde. Valberedningens förslag till 

val ska överlämnas till lokalklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska vara 

tillgängliga enligt § 7. 

MOMENT 2 Valordning 

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning. Senast den 15 november året 

före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till 

styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in 

kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.  

Förslaget ska ange; • vilken funktion som avses, • namn, • en kort presentation och • uppgift om att den 

föreslagne kandiderar. Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 

december. Därefter är nomineringen avslutad. Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är 

avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag. Om valberedningen så önskar, 

må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga 

förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga 

enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de 

nominerade kandidaterna. 

Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos distriktsstyrelsen 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 föreslå öppning av nomineringen 

under pågående årsmöte. Årsmöte får fatta beslut att öppna nomineringen endast om antalet 

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

 

På nästa sida finns valberedningens preliminära förslag. Om man vill nominera ytterligare kandidat-/er 

kan man göra det enligt MOMENT 2 Valordning till C.Hedenmark@telia.com senast den 15 

december. 

 

Enligt uppdrag: 

Cecilia Hedenmark 

Sekreterare 
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Valberedningens preliminära förslag till val  i Helsingborg Brukshundklubb vid årsmötet 2021 

 

Styrelse 

Ordförande   Heidi Ljungbeck  Omval 1 år 

Vice ordförande Jörgen Lundqvist  1 år kvar 

Kassör  Helene Larsson  Nyval 2 år 

Sekreterare  Cecilia Hedenmark  1 år kvar 

Ledamot  Anders Nilsson  1 år kvar 

Ledamot  Monique Wrambeck  Nyval 2 år 

Ledamot  Anneli Johansson  Nyval 2 år 

1:e suppleant  Alexandra Toll  Nyval 2 år 

2:e suppleant  Sten Gunnarsson  Fyllnadsval 1 år 

 

Revisorer 

Ordinarie  Christer Andersson  Omval 1 år 

Ordinarie  Ingrid Jansson   Nyval 1 år  

Suppleant  Camilla Andersson  Omval 1 år 

 

 

Förslag till val av ordförande för det ordinarie årsmötet 2021: Ulrik Alm 
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