
Ny  valordning



Bakgrund

	  

En	  ny	  valordning	  som	  "ställer	  om"	  arbetssä4et	  kring	  valberedningens	  

förslag	  samt	  personval	  har	  införts	  i	  normalstadgarna	  som	  började	  gälla	  

den	  1	  juli	  2020.	  Den	  nya	  valordningen	  gäller	  i	  samtliga	  föreningar	  inom	  

Svenska	  Brukshundklubben.	  
	  
	  



SyCet	  med	  valordningen	  är	  bl.a.	  a4	  öka	  transparensen	  kring	  

valberedningens	  arbete	  a4	  hi4a	  nya	  kandidater	  Dll	  styrelsen	  samt	  

förhindra	  möjligheten	  a4	  "ropa	  namn	  från	  golvet"	  under	  pågående	  års-‐	  

och	  fullmäkDgemöten.	  	  



Ny  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	  Dll	  styrelsen	  nominera	  y4erligare	  kandidater	  Dll	  val	  
vid	  årsmöte.	  Medlem,	  som	  sänder	  in	  kandidaKörslag,	  ska	  tydligt	  ange	  
a4	  det	  är	  e4	  sådant	  förslag.	  Förslaget	  ska	  ange;	  	  

•  vilken	  funkDon	  som	  avses,	  	  
•  namn,	  	  
•  en	  kort	  presentaDon	  och	  	  
uppgiC	  om	  a4	  den	  föreslagne	  kandiderar.	  	  



Förslagen	  Dll	  val	  enligt	  ovan	  ska	  vara	  styrelsen	  /llhanda	  	  
senast	  den	  15	  december.	  	  
	  
DäreCer	  är	  nomineringen	  avslutad.	  	  
	  
Styrelsen	  ska,	  senast	  en	  vecka	  eCer	  nomineringen	  är	  avslutad,	  delge	  
valberedningen	  en	  lista	  över	  samtliga	  inkomna	  förslag.	  	  
	  



Om	  valberedningen	  så	  önskar,	  må	  den	  korrigera	  si4	  förslag	  Dll	  årsmöte	  	  
dock	  ska	  nya	  förslag	  inte	  Dllföras.	  	  
Valberedningens	  slutliga	  förslag	  ska	  vara	  styrelsen	  Dllhanda	  senast	  fem	  
dagar	  före	  det	  a4	  handlingarna	  ska	  vara	  Dllgängliga	  enligt	  §	  7.	  	  
(8	  feb	  2021)	  
De4a,	  Dllsammans	  med	  samtliga	  inkomna	  kandidaKörslag	  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	  sluVd	  och	  
meddelas	  medlemmarna	  senast	  tre	  dagar	  före	  starVden.	  Den	  extra	  
nomineringsperioden	  ska	  avslutas	  senast	  tre	  dagar	  före	  ordinarie	  
årsmöte.	  	  
	  
	  



Valberedningen	  äger	  vidare	  rä4	  a4	  föreslå	  öppning	  av	  nomineringen	  
under	  pågående	  årsmöte.	  Årsmöte	  får	  fa4a	  beslut	  a4	  öppna	  
nomineringen	  endast	  om	  antalet	  nominerade	  är	  oDllräckligt	  för	  a4	  
genomföra	  de	  val	  som	  ska	  ske	  enligt	  §	  7	  mom.	  3	  p.	  14–15.	  	  


