
Efterlysning!! 

Vi nosar efter personer som vill bidra till en positiv utveckling av rasklubbens arbete!

För att rasklubben ska kunna göra ett bra arbete är det jätteviktigt att
alla medlemmar är med och säger sin åsikt om vilka som ska sitta i 
styrelsen. Valberedningens uppdrag är sedan att ta fram ett förslag 
utifrån det vi uppfattar vara medlemmarnas önskemål. Därför vill vi 
att DU hjälper oss genom att nominera dig själv eller någon annan till 
att sitta i rasklubbens styrelse eller vara revisor. Eller att du hör av dig
till oss och berättar att det är extra viktigt om någon sitter kvar i 
styrelsen.

Enligt stadgarna som började gälla 2020-07-01 ska valberedningen arbeta enligt följande 
arbetssätt.  Det innebär att vi behöver vara ute ”i god tid”.  

Senast 30 september vill vi gärna ha dina förslag eller synpunkter på vilka som borde sitta i 
styrelsen. 

15 november ska valberedningens första förslag vara klart och du som medlem ska kunna ta 
del av det. 

Senast 15 december kan medlemmar lämna ytterligare nominering (förslag) till styrelsen. 

Senast 19 dagar före årsmötet ska valberedningens slutgiltiga förslag vara styrelsen 
tillhanda. Valberedningen kan då endast ändra sitt förslag med personer som nominerats 
enligt ovan. 

På årsmötet kommer man sedan endast att kunna rösta på valberedningens förslag eller 
personer som nominerats. Därför är det extra viktigt att DU bidrar redan nu för att ge 
kommande styrelse goda förutsättningar att utveckla klubben och ha en bred förankring. 

Här är en lista på de poster som ska väljas på årsmötet 2022.

Post (mandattid) -innehavare av posten idag
Ordförande (1 år) – Ann Olsson

Vice ordf (2 år) – Johanna Tigerström
Sekreterare (2 år)– Anne Lagerström
Ledamot (2 år) - Håkan Sjödin 



Ledamot (2 år)– Victoria Johansson
Suppleant (2 år) - Hanna Andersson
Revisor (1 år) Catrine Grahn
Revisor ( 1 år) – Jesper Carlberg
Revisorsuppleant (1 år) Carola Nilsson
Revisorsuppleant (1 år) Jeanette Carlsson
Valberedningen har också uppdrag att föreslå årsmötesordförande. 

Följande poster har mandattid kvar till 2023. 

Post (mandattid till år) -innehavare av posten idag
Kassör (2023) Jim Berglund
Ledamot (2023) Karin Sjökvist
Suppleant (2023) Mia Holmbäck

Valberedningen inför SCPKs årsmöte 2022 består av: 

Åsa Tiderman, sammankallande (mandattid till 2022)
Tfn. 0707-996105, asa.tiderman@gmail.com 

Anita Melitschenko, ledamot (mandattid till 2022)
Tfn. 073-3879244, info@lannahundpensionat.se 

Lotta Eriksson, ledamot (mandattid till 2023)
Tfn. 0707-906489, tullalulla@live.se 

Hör gärna av dig till oss!!!!
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