
Nominering av kandidater till Svenska Hundklubbens centralstyrelse

Valberedningen i Svenska Hundklubben (SHK) har som ambition att finna förslag till kandidater, som 
kan och vill ställa upp helhjärtat som ledamot eller suppleant i centralstyrelsen för SHK, och därmed 
utveckla föreningsverksamheten mot nya mål i linje med föreningens stadgar. 

Samtidigt som valberedningen självständigt söker efter kandidater, stipulerar stadgarna att alla 
medlemmar skall erbjudas möjlighet att inkomma med förslag till kandidater. Nominering av 
styrelsekandidater skall ske senast sex veckor före årsmötets genomförande, som i år kommer att ske 
den 24 april. Sista datum för nominering av kandidater är således söndagen den 13 mars. 

Nominering skall ske med e-post till valberedningens adress valberedning@svenskahundklubben.se. 
Innan nominering sker, skall vederbörande vara kontaktad och själv godkänna, att hon eller han blir 
nominerad till en styrelsepost av dig. Vi behöver kontaktuppgifter som namn, telefonnummer och e-
postadress, samt en kort beskrivning varför du tror, att den du föreslår kan passa som kandidat till 
något av uppdragen i centralstyrelsen (se uppställningen nedan).

Egenskaper som synen på medlemsvård, medlemsdemokrati, social kompetens, kunskaper i mötes-
teknik och föreningskunskap, kommer valberedningen att beakta inom ramen för den avslutande 
beredningsprocessen. Specialkunskaper med koppling till organisationsutveckling i ideella föreningar, 
är också egenskaper som värderas. Syftet är, att valberedningen i möjligaste mån skall föreslå 
kandidater, som kan vara med och bidra till en god gruppdynamik i styrelsen, samtidigt som 
förutsättningar för föreningsverksamhetens utveckling blir god. 

Följande poster skall väljas till riksföreningens styrelse vid årsmötet 2022: 
• Vice ordförande för mandatperiod på två år 
• Kassör för mandatperiod på två år 
• Tre ledamöter varav två fyllnadsval på ett år och en på två år. 
• Två Suppleanter varav ett fyllnadsval på ett år och en på två år. 
• En revisor på ett år 
• En revisorssuppleant på ett år 
• Tre ledamöter i valberedningen på ett år
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