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Hej alla distrikt och rasklubbar! 
 
 
Valberedningens arbete sträcker sig från kongress till kongress och är nu inne i den kanske 
viktigaste delen av förberedelserna inför ett förslag på förbundsstyrelse på kongressen i 
maj. 
 
Mandatperioden för en ledamot är ju som bekant 2 år förutom för ordförande som väljs på 1 
år. Vissa omständigheter kan ju göra att en förtroendevald väljer att hoppa av tidigare eller 
är villig att fortsätta ytterligare år i FS. För att hålla sig a jour med läget i FS besöker 
valberedningen ett eller flera förbundsstyrelsemöten under året. Under september/oktober 
kräver valberedningen skriftliga svar på varje ledamots planer för sitt fortsatta engagemang i 
FS samt genomför senare en intervju med var och en av ledamöterna. 
 
I november kommer valberedningen att träffa förbundsstyrelsen för intervjuer. Då intervjuas 
varje styrelseledamot var för sig. Beroende på utfallet av ledamöternas skriftliga svar och de 
muntliga svar vi får under intervjuerna, kan vi då få en bild av vilka kompetenser vi ska söka 
efter innan vi presenterar kongressen vårt förslag på ny förbundsstyrelse. 
 
Det är här era synpunkter är viktiga. Vi hoppas att ni, distrikt och rasklubbar, kan komma 
med förslag på personer som ni tror skulle passa för en roll i förbundsstyrelsen nu eller i 
framtiden. Vi vill att ni redan nu vänder er till era lokalklubbar och gör en noggrann 
inventering på lämpliga personer som ni, i distriktet/rasklubben, sammanställer och skickar 
till oss. Beskriv gärna varför ni väljer just de personerna. 
 
De egenskaper som är viktiga för en styrelseledamot är kompetens för uppdraget dvs väl 
medveten om SBK´s vision, mål, policy, verksamhet, ekonomi och en styrelses sätt att 
arbeta. 
Samarbetsförmåga är en viktig egenskap samt medvetenhet om de krav som 
medlemmarna har rätt att ställa på den som åtagit sig en styrelsepost beträffande tid och 
möjlighet att satsa på ett styrelsearbete. 
 
Som bilaga till detta brev kommer information till er när mandattiden upphör för varje 
ledamot.  
Självklart är det ju så, att även om en ledamot har ett år kvar så är det organisationen som 
har beslutet i sin hand. 
 
Vill ni komma i kontakt med valberedningen, når ni oss på: 
 
valberedningen@brukshundklubben.se 
 
Glöm ej följande viktiga datum: 
 
15 nov lokalklubbarna skickar sina svar till sitt distrikt för sammanställning 
 
5 dec distrikt och rasklubbar skickar sina yttranden till valberedningen för 
sammanställning 
 
Vi ser fram emot kreativa förslag från er. 
 
Malin Johansson Sammankallande, 
Åsa Lind, Carola Hag, Bo Edoff & Klas Widén 

 

 


