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Hej alla medlemmar

Tiden bara rusar förbi oss, hösten har tagit tag i klubben med sina 
isande vindar, frostiga fält och härligt solsken. Snart nalkas 2019 års 
sista månad, den innebär medlemsmöte och massor att stå i för var 
och en i hemmets vrå.
Vi i valberedningen har under hösten arbetat med att föra dialog med 
klubbens sittande Styrelse där några aviserat avgång vid kommande 
årsmöte 16/2-2020. Valberedningen har i skrivande stund haft kontakt 
med flertalet medlemmar som visat intresse för posterna i Styrelsen vilket 
känns otroligt roligt och positivt för ett händelserikt år på klubben. Vi ser 
gärna att alla nu som önskar eller har förslag på kandidater tar chansen att 
höra av sig till oss i Valberedningen, kontaktuppgifter i vänstra kolumnen. 
I Valberedningen sitter Sarah Öhman, Kim Andersson & Madelene 
Arvidsson.

På årsmötet är det medlemmarna som finns på plats med rösträtt som 
väljer vilken Styrelse man vill ge förtroendet för kommande 
mandatperioder. Därför är det stor vikt att de som kan deltar vid årsmötet. 
Kallelse samt utlysning sker enligt riktlinjer av klubbens sekreterare före 
nyår.

Senast 1/12-2019 önskar vi förslag/önskemål för kandidater till 
de olika posterna i styrelsen 2020.

Valberedningen har i dagsläget möjlighet att för årsstämman presentera 
två olika konstellationer av nybildad Styrelse för VaBK, men fler 
alternativ tas gärna emot. Vi avser att bjuda in till en kväll innan stämman 
där kandidaterna till de olika posterna finns på plats för att ni medlemmar 
innan röstning ska få chans att fråga dessa om sina tankar och visioner 
med klubbens utformning. 

Styrelseposter som inte är aktuella där vi glada kan meddela att 
vederbörande valt att fortsätta, vilket vi varmt tackar för är:

Sekreterare: Göran Hagberg 
Ledamot: Tomas Carlsson 
Ledamot: Kicki Jidebom

Madelene Arvidsson
Gustavslundsvägen 1
186 43 Vallentuna

0707-912427

arvidsson.madelene@gmail.com 

www.vallentunabrukshundklubb.
se

                    
                                                                                                                                      Väl mött Valberedningen VaBK 2019


