
      
        Svenska Rottweilerklubben/AfR 
  
 SBK’s Avelsavdelning  
 för Rottweiler              
  
 

Arbetsbeskrivning fastslagen vid årsmöte 2008-03-01 
 

1

 
 
 

VALBEREDNINGEN 
 
 
 
Uppgift och ansvar 
 
Valberedningen skall på uppdrag av årsmötet förbereda de val som ska avhållas vid ordinarie 
årsmöte i enlighet med Svenska Rottweilerklubben/AfR:s stadga, på ett sådant sätt att kraven 
på god föreningsdemokrati tillgodoses. Vidare skall valberedningen förbereda val till 
ordförande att leda årsmöteshandlingarna.  
 
Valberedningen är vald vid ordinarie årsmöte och är således ansvarig inför årsmötet för sitt 
arbete.  
 
 
Riktlinjer 
 
Valberedningens inriktning skall vara att de personer som föreslås: 

- är väl medvetna om SBK och Svenska Rottweilerklubben/AfRs verksamhet, ekonomi 
och en styrelses sätt att arbeta 

- skall kunna samarbeta med befintlig styrelse och andra funktionärer 
- är väl medvetna om de krav som medlemmarna har rätt att ställa på den som åtagit sig 

en styrelsepost beträffande tid och möjlighet att satsa på styrelsearbete 
- har det kunnande som krävas för att arbeta så att rasklubbens mål kan tillgodoses och 

vid behov kompletteras 
 
 
Befogenheter 
 

- valberedningen skall ha tillgång till protokoll från centralstyrelsens möten 
- en representant kallas att delta i del av styrelsemöte då för valberedningen viktig fråga 

behandlas 
- valberedningen skall kunna begära diskussion med styrelsen, enskilda 

styrelseledamöter och/eller funktionärer i frågor som påverkar valberedningsarbetet 
- valberedningen skall kunna begära uppgifter från ledamöterna för sin bedömning och 

nominering 
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Arbetsordning 
 
mar valberedningen sammanträder första gången i direkt anslutning till avslutat årsmöte. 
 
jul förfrågan till valda ledamöter och suppleanter angående fortsatt engagemang i 

centralstyrelsen 
 
aug utskick till lokalområden och kommittéer med förfrågan och begäran om förslag till 

omval och /eller nyval (för diskussion på höstmötet) 
 
sep lokalområden och kommittéer skickar sina svar till valberedningen för 

sammanställning 
 
okt-  Valberedningen sammanträder (om möjlighet finns i samband med LO- 
nov och kommittékonferens).  
 
dec e-post eller telefonkonferens för fastställande av slutligt förslag 
 
jan slutgiltigt förslag till centralstyrelsen 
 
mar en representant deltager vid årsmötet 
 
 
Ekonomi 
 
En representant skall deltaga vid årsmötet. Resa och övriga kostnader betalas av 
årsmötesmedel. Valberedare har rösträtt.  
 


