
Till   Från 

Ordförande och sekreterare  Valberedningen SBK Skaraborgsdistriktet 

SBK Skaraborgsdistriktets lokalklubbar 2020-10-08 

 

 

Brev från valberedningen inför nästa års val till ny distriktsstyrelse! 

Valberedningen för SBK Skaraborgsdistriktet går ut med en förfrågan inför årsmötet om hjälp 

till nominering av lämpliga personer till styrelsen.  

 

Valordningen är ny from den 1/7 2020. Här kommer ett utdrag från de nya stadgarna: 

"Senast den 15 december året före fullmäktige ska valberedningens preliminära förslag 

delges lokalklubbar. 

 Lokalklubb kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid fullmäktige. 

Lokalklubb, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. 

Förslaget ska ange; 

• vilken funktion som avses, 

• namn, 

• en kort presentation och 

• uppgift om att den föreslagne kandiderar. 

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. Därefter är 

nomineringen avslutad. 

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista 

över samtliga inkomna förslag. Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag 

till fullmäktige – dock ska nya förslag inte tillföras. 

Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att 

handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7." dvs 25 januari. 

Valberedningen behöver hjälp med att få namnförslag från er ute på klubbarna och senast 

15 november vill vi ha förslagen.  

Vi behöver alla hjälpas åt för att få fram namn så vi får en väl fungerande styrelse.  

När sedan ni klubbar delges valberedningens förslag så finns det fortfarande möjlighet att 

nominera ytterligare kandidater. 
 

Val som ska göras är: 

- Ordförande 1 år 2021 

- Vice ordförande 2 år 2021/2022 

- Kassör 2 år 2021/2022 

- Ledamot 2 år 2021/2022 

- Suppleant 2 år 2021/2022 

- Suppleant 1 år (vakant från förra året) 2021 

- Ledamot i valberedningen nyval på 3 år 2021/2023 (klubb ?) 

- Ledamot i valberedningen nyval 2021/2022 2 år (Billinge BK) 



- 2 st revisorer 1 år 

- 1 st revisorssuppleant 1 år 

 

Enligt uppdrag 

Marie Lillerskog Töreboda BHK 

Sammankallande valberedningen 

Mobil nr: 0707-530757 

Mejl: marielillerskog@gmail.com 

David Holst Vara-Grästorp 

Ledamot 

info@davidholst.se 
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