
Hej medlem i Gagnef-Floda Brukshundklubb!

Ett medlemsmail från SBK har skickats ut där det bland annat talas om de nya stadgarna vad beträffar 
valberedningen.

Alla medlemmar bör känna till vilka stadgar som gäller och att de nya grundstadgarna gäller alla nivåer i Svenska 
Brukshundklubben.

Hittar du inte det mailet, så kan du läsa om stadgarna på 
www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stadgar/
och gällande stadgar i sin helhet på
www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/Normalstadgar%20g%C3%A4l-
lande%20from%202020-07-01/normalstadgar_lokalklubb_2020-06-13.pdf

Redan den 15 november ska valberedningens förslag vara klart att publiceras för medlemmarna. Vill medlem 
nominera förslag till personval anonymt görs detta till valberedningen senast den 8 november så valberedningen 
kan  presentera sitt preliminära förslag. 

Medlem kan nominera ytterligare kandidat till styrelsen senast den 15 december.
Styrelsen ska därefter vidarebefordra dessa förslag till valberedningen. 

I båda fallen gäller att den som nomineras ska vara tillfrågad och accepterat. Läs gärna själv på
www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/08/nytt-arbetssatt-kring-valbe-
redningens-forslag-infor-ars-och-fullmaktigemoten-2021/

Nedan finns en sammanställning över vilka som suttit på posterna under året och vilka av dessa poster som nu är 
föremål för val.

Vi har fått många nya medlemmar bara de senaste åren så det är ingen självklarhet att den som sitter måste bli 
omvald på sin post. Alltid bra med litet nya influenser i en förening!

Valberedningen för Gagnef-Floda Brukshundklubb

Lotta Syvertsen (sammankallande) – 070-781 05 98 alottadesign1@gmail.com 
Emma Isaksson –  076-103 71 67, berg.emma92@gmail.com

Valbara platser i G-F BK 2021

1. Ordförande, 1 år – (Ronja Levin)
2. Vice ordförande, 2 år - Lena Andersson, 1 år kvar
3. Kassör, 2 år - Linda Kvalöy Johansson, 1 år kvar
4. Sekreterare, 2 år – (Lotta Åhlander) 
5. Val av ledamöter, 2 år
 Emely Bössfall, 1 år kvar
 (Maria Åkerström)
 (Jessica Hamrin)
6. Val av suppleanter, 2 år 
 Anneli Lindh, 1 år kvar
 (Kristina Jugas)
7. Val av revisorer, 1 år – ordinarie 2 st, suppleant 1 st  
    (enligt nya stadgarna endast 1 suppleant)
 Ordinarie (Annika Sturesson)
 Ordinarie (Lena Dyrsmeds)
 Suppleant  (Helena Johansson)
 Suppleant (Lisbet Gråbo)

8. Valberedning, 1 st sammankallande 1 år, 2 st 2 år 
 Sammankallande (Lotta Syvertsen)
        Emma Isaksson 1 år kvar
        (Vakant)


