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SKANÖR-FALSTERBO BRUKSHUNDKLUBBS (SFBK) VALBEREDNING ÖNSKAR FÖRSLAG FRÅN VÅRA 
MEDLEMMAR TILL NOMINERINGAR FÖR FÖRTROENDEUPPDRAG INOM KLUBBEN 

Valberedningen består av Stig Hellerstedt, sammankallande, Viveka Edblad och Ulf Svensson. 

SFBK:s årsmöte ska hållas i februari 2022 varvid beslut ska fattas bland annat om en del nya funktionärer i 
klubben. Då ska väljas ledamöter (ordinarie och suppleanter) till styrelse, revision och valberedning.  

De förtroendevaldas roll är att i alla lägen se till klubbens bästa. De som nomineras till aktuella poster ska ha 
kunskaper, erfarenheter eller personliga egenskaper som gör dem lämpliga att företräda och utveckla SFBK. 
Det är därför viktigt för valberedningen att genom nomineringar från SFBK:s medlemmar få kännedom om 
personer som nu eller i framtiden kan komma i fråga för förtroendeuppdrag.  

Valberedningen vill särskilt betona vikten av att de personer som inom olika funktioner har varit verksamma 
inom klubben under det gångna året inkommer med förslag grundade på den personkännedom som de kan ha 
förvärvat i sitt klubbarbete. 

Du kan anmäla ditt intresse för en nominering för egen del men du kan också föreslå någon annan person. En 
förutsättning är i båda fallen att den som förslås är medlem i SFBK och att hen är införstådd med 
nomineringen. Du kan också upplysa om det finns särskilt intresse av att sitta i styrelse, revision eller 
valberedning. 

Mandatperioden är lägst ett och högst två år. Valberedningen anser sig ha tystnadsplikt vad gäller det den får 
kännedom om i sitt beredningsarbete. En nominering ska åtföljas av dels en personlig presentation med uppgift 
om vilka erfarenheter och kompetenser den nominerade kan tänkas komma att bidra med, dels dennes 
kontaktuppgifter. 

Valberedningen är tacksam om förekommande nomineringar kan komma densamma tillhanda snarast möjligt 
men senast den 10 november 2021. Förslagen skickas till valberedningens sammankallande, Stig Hellerstedt. 

Valberedningens ledamöter svarar gärna på de eventuella frågor förslagsställaren kan tänkas ha. 

KONTAKTUPPGIFTER 

Stig Hellerstedt, sammankallande 

E-mail; stig@hellerstedt.se  

Tel; 070-7860535 

Postadress; Box 26, 329 21 Skanör           

  

Viveca Edblad 

E-Mail; viveca.edblad@outlook.com 

 

Ulf Svensson 

E-Mail; usvensson64@gmail.com                              


