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Vi behöver DIN hjälp att hitta personer som vill 
 bidra till det viktiga styrelsearbetet. 
Valberedningens främsta arbetsuppgift är att förbereda och ta fram 
 förslag inför de val av funktionärsposter som ska genomföras vid års-
mötet enligt normalstadgarna. Förslaget omfattar ledamöter,  suppleanter, revisorer, 
revisorssuppleant samt förslag på mötesord förande för årsmötet.

Att kommunicera med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på föreningens 
framtid och styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens 
arbete. 

Valberedningen deltog på SBK Upplands Distriktkonferens 2021-10-03 på Väsby Brukshundklubb och 
informerade om att vi nu påbörjade processen att ta fram förslag för nästa årsmöte. Vi informerade om 
att vi kommer kommunicerar med medlemmarna i distriktet.
Valberedningen vill med detta utskick nå medlemmar i SBK Upplandsdistriktet, för att informera om att 
ni/du kan lämna förslag på namn till aktuella poster se nedan.  
Skicka ditt förslag till valberedningen@sbkuppland.se
Inför nästa årsmöte söker vi bland annat personer till posterna: distriktsordförande och en suppleant.

Mandattider 2022–2023

Funktion Namn Klubb Mandattid utgår Omval
Ordförande Sven-Eric Svensson BHBK 2022 Nej
Vice ordförande Marita Berg KBK 2022 Ja
Kassör Richard Karlen RBK 2022 Ja
Sekreterare Göran Hagberg VaBK 2023 kvarstår
Ledamot Ola Eriksson Alunda BK 2022 Ja

Petra Strand KBK 2022 Ja
Jenny Nyberg TBK 2023 kvarstår
Sophie Tjernbäck Alunda BK 2023 kvarstår
Jonas Åfeldt UBK 2023 kvarstår

Suppleant Sofia Lovén KBK 2023 kvarstår
Mona Almqvist UBK 2022 Ja
Vakant 2022

Revisor Gun Englund BHBK 2022 Ja
Mia Dunder TBK 2022 Ja

Revisorssuppleant Kjell Pettersson HäBK 2022 Ja

Syftet med valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandi-
dater till styrelsen samt förhindra möjligheten att ”ropa namn från golvet” under pågående årsmöte. För 
exakta detaljer om valordningen se § 10 i normalstadgarna.
Vill du som medlem nominera förslag till personval anonymt görs detta till valberedningen 
innan det datum (15 december) som valberedningen ska presentera sitt preliminära förslag.
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Se gärna till att de föreslagna kandidaterna presenteras skriftligt med en kort presentation och gärna med 
en bild i valberedningens förslag (med fördel efter godkännande från de föreslagna personerna). Då blir det lättare för 
medlemmarna, så väl gamla som nya, att veta vilka de föreslagna personerna är.

Valberedningen är inte tvingad att ta kontakt med eller i sitt förslag ta med inlämnade för-
slag som man inte finner lämpliga eller om valberedningen vill föreslå andra personer i sitt 
förslag.

Valberedningens förslag
• Valberedningens arbete ska, enligt den nya valordningen (se § 10 i normalstadgarna), mynna ut i först 

ett preliminärt förslag samt sedan ett slutgiltigt förslag. Det senare presenteras inför årsmötet.
• Valberedningen kan, om de önskar, uppdatera sitt preliminära förslag med någon av de i nominerings-

processen föreslagna personerna inför sitt slutliga förslag inför årsmötet.
• Ju mer förberett arbetet med valberedningens förslag är, genom bl.a. kommunikation med medlemmar 

och det egna inom valberedningen interna arbetet, desto mer grundade blir förslagen inför person-
valen på årsmötet.

• Inför årsmötet ska samtliga nominerade kandidater det vil säga i valberedningens slutliga förslag före-
slagna personer tillsammans med övriga inkomna kandidater med nomineringar finnas tillgängliga i 
årsmötets handlingar. 

• Det är dessa, och endast dessa, som är valbara på mötet. Person är endast valbar till aktuellt föreslagen 
styrelsepost.

Med vänliga hälsningar
Marita Neteborn och Anne-Christine Stareborn
SBK Upplandsdistriktets valberedning
valberedningen@sbkuppland.se


