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Valberedningen 2020 Vallentuna Brukshundklubb informerar 

På SBKs hemsida kan varje medlem läsa på samt ta fram vilka riktlinjer och uppgifter som 
finns att följa en föreningsverksamhet, både på central samt distriktsnivå men även lokalt. 

Där kan man ta del av följande beskrivning angående Valberedningens uppgift i klubbar på 
lokalnivå: 

● Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att 
förbereda de val av funktionärsposter som ska ske vid årsmötet enligt stadgan. 

● Valberedningen lämnar även förslag på ordförande för årsmötet. 
● Ju mer förberett arbete med förslag till årsmötet är, genom kommunikation med 

klubbens medlemmar, desto lättare blir personvalen på årsmötet. 
● Valberedningens uppdrag sträcker sig från årsmöte till årsmöte. 

                     https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/klubb/funktioner/valberedning/  
  

Valberedningen som under året 2020 bestått av Kim Andersson, Agneta Karlsson och Natalie 
Kroczek-Samuelsson, som nu redovisar här för hur arbetet gått till under året. 

Under hösten tillfrågades samtliga i sittande styrelse om vilka som ämnade fortsätta sina 
kandidatperioder och vilka som vid kommande årsmöte väljer att avgå och då inte stå till 
förfogande för nyval. 

Valberedningen vill tacka de medlemmar som suttit i styrelsen på klubben under det gångna 
året samt för en del även flertalet mandatperioder. De som valt att avgå och som inte står till 
förfogande till nyval på årsmötet 2020 är: 

● Madelene Arvidsson (Vice ordförande) 
● Tomas Carlsson (Ledamot) 
● Göran Hagberg (Sekreterare) 
● Sara Öhman (kassör) 
● Helén Eimar (Revisor) 

 
Stort tack för ert arbete i styrelsen och det engagemang ni visat under åren! 
 
För fyllnadsval till vice ordförande posten har Sonny Samuelsson (ledamot i nuvarande 
styrelse) ställt sig till förfogande.  
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Valberedningen har inte kunnat hitta en kandidat till kassörsposten eller sekreterarposten så 
de är lämnade öppna för tillfället. Vi tar alltså tillfället akt att efterlysa människor till dessa 
poster ur hela vår medlemsbas igen i och med detta informationsutskick.  
 
För omval under årsmötet har följande ställt sig till förfogande: 

● Mia Enlin (Ordförande i sittande styrelse) 
● Nette Carlestål (suppleant men har tillfälligt varit ledamot) 

Styrelsemedlemmar som har fortsatta mandatperioder kvar som alltså väljer att fortsätter sina 
perioder och därmed inte väljs på nytt utan fortsätter efter årsmötet är: 

● Annika Malmros Borell 

Utifrån dessa svar har valberedningen valt att arbeta på bred front, där uppmärksamhet 
påkallats till medlemmarna via information på hemsidan, Facebook, Instagram och muntlig 
kommunikation. Flertalet medlemmar har fått frågan samt möjlighet att komma med förslag 
på kandidater som valberedningen sedan tillfrågat, valberedningen har även själva kontaktat 
flertalet medlemmar och fört dialog utifrån enskilda önskemål som inkommit. 

Det är helt upp till er medlemmar att ta ställning till om ni delar valberedningens förslag till 
styrelsemedlemmar kommande mandatperiod. Varje kandidat kommer beskrivas samt dela 
med sig av den vision de har för vår gemensamma klubb och hur de ser på klubbverksamhet. 

På grund av rådande läge kommer vi inte ha ett medlemsmöte där medlemmarna kan få träffa 
alla kandidater,  

Valberedningen kommer på årsmötet att presentera följande kandidater till de 
olika posterna: 

Omval Ordförande: Mia Enlin 
Fyllnadsval Vice ordförande med medlemsansvar: Sonny Samuelsson 
Sekreterare: posten söks fortfarande 
Kassör: posten söks fortfarande 
Ledamot: Annika Malmros Borell 
 
Suppleant Ledamot: Anna Warrén Haglund 
Omval Suppleant Ledamot: Nette Carlestål 
 
Nyval Revisor: Jennifer Hård 
Nyval Revisor: Emmy Andersson 
Omval Suppleant Revisor: Henrik Sandblad 
 
1 år kvar Valberedning sammankallande: Agneta Karlsson 
Nyval Valberedning: Nova Lidberg 
Omval Valberedning: Natalie Kroczek-Samuelsson 
  

● Valberedningen fortsätter söka lämplig person till Kassörsuppdraget 
ochSekreteraruppdraget. Återkoppling i frågan sker löpande i Facebookgruppen 
”Vallentuna brukshundsklubb”. 
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Frågan har skickats till SBK Centralt, finna det förslag på ordförande under mötet är 
dessa välkomnande till valberedningen. 

Nedan så kommer beskrivningar av de poster vi fortfarande söker, så att ni som är 
intresserade av styrelsearbete vet vad vi behöver mest (men vi välkomnar alla intresserade 
såklart!): 

Kassör 
 
Att vara kassör i en ideell förening är en central och viktig uppgift. Den som blir 
förtroendevald till kassör bör ha ett stort intresse och engagemang i föreningen.  

● Kassören sköter föreningens ekonomi, vilket innebär att betala räkningar.  
● Ta in medlemsavgifterna  
● Sköta bokföringen.  

 
Kassören är ofta firmatecknare, tillsammans med ordföranden, och ansvarar för den 
ekonomiska rapporteringen till styrelsen.  
 

● Andra uppgifter kan vara att presentera budgetförslag.  
● Göra bokslut och ansvara för föreningens deklaration. 
● Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i 

föreningen. 
 
Sekreterare  
 
Som sekreterare inom Svenska Brukshundsklubben är du ansvarig för dokumentation, en stor 
del av korrespondensen och att protokoll förs vid varje möte.  
 
Sekreteraren har ansvar att protokollföra styrelsens sammanträden och arkivera protokollen på 
ett lämpligt sätt.  
 
Sekreteraren ska se till att värdefulla handlingar såsom styrelseprotokoll, 
verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner sparas i föreningen. Sekreteraren bör ha ett 
system som underlättar för medlemmar och kommande styrelseledamöter i föreningen att hitta 
historiska handlingar om föreningens verksamhet. Om föreningen ansöker om bidrag från 
kommunen ställs vanligtvis kravet att underlaget, t ex närvarokort, ska sparas i föreningen 
under en viss tid.  
 
Göran Hagberg, som är avgående sekreterare och som har skött detta som rinnande vatten, har 
lovat en grundligt genomgång och överlämning av hans system till den som tar över denna 
post.  
 
Valberedning för året 2021 som årets valberedning rekommenderar.  
 

● Kim Andersson (sammankallande) 
● Agneta Karlsson 
● Natalie Kroczek-Samuelsson 
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Om stämman vid årsmötet i sin helhet väljer de kandidater som valberedningen 
rekommenderat medlemmarna, så ser framtidsplanerna ut som följer. 
 
Inom SBK finns det förutbestämda utskott som arbetar inom och för olika områden. Dessa 
samarbetar med styrelsen inom dessa områden.  
 

● Tävlingsutskottet 
● Utbildningsutskottet  
● PR/Info utskottet 
● Stuga/Mark utskottet  
● Avel och Hälsa utskottet 

  
Visionen är även att utveckla klubben med flertalet sektioner för att även här öka 
effektiviteten och bredden av klubbens tillväxt i utbud för medlemmarna. 
 
Valberedningen 2020 vill tacka de kandidater som ställer upp i valet för detta år, gamla som 
nya. Coronaåret till trots har vi kunnat driva en klubb som vi alla kan vara stolta över och 
inför nästa år så önska valberedningen alla kandidater lycka till!  
 
Styrelsen kommer söka kandidater till de poster som ännu är lämnade öppna så vi välkomnar 
alla förslag och önskemål hela vägen fram till beslut. Det går bra att maila till: 
sekr@vallentunabrukshundsklubb.se även synpunkter på valberedningens arbete eller 
feedback är välkommet på samma mail. 
 
 

Tack för oss 
Kim, Annika och Natalie (Sittande valberedning). 
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