
Valberedningens motivering 
 
Valberedningen för Mellansvenska distriktet har i sitt arbete för att hitta ersättare till de styrelse 
medlemmar som lämnar sina platser ringt runt till många av distriktets medlemmar och inhämtat 
förslag på personer som kan tänkas passa för uppgiften. 
Vi har också tagit sittande styrelses åsikter i beaktande i detta arbete. 
Utifrån dessa uppgifter har vi valt att föreslå de personer som finns i den bifogade pdf’n till styrelsen 
för 2016 av följande orsaker: 
 
Vi vill se: 

•   en stor geografisk spridning för att hela distriktet ska representeras. 
•   en någorlunda jämn fördelning över raserna. 
•   en bred representation över såväl kunskaper som ålder och kön för att kunna i vara ta 

samtliga medlemmars intressen. 
 
 
Vi vill inte se: 

•   att någon ras, kennel eller grupp blir dominerande i styrelsen.	  
	  
Vi vill också ta tillfället i akt att uppmärksamma årsmötet på distriktens stadgar i de här frågorna: 
 
§ 7 Styrelse  
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse. 
 
Mom 1 Styrelsens organisation  
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, tre övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie årsmöte väljer 
årligen ordförande för ett år, övriga ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Suppleant tjänstgör i den ordning 
röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen 
kan endast den väljas som är medlem i distriktet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare 
och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och 
yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer 
eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var 
och en för sig eller i förening har rätt att teckna distriktets firma. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid 
förhinder för denne av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde skall 
protokoll föras. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid 
sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den 
mening som biträds av tjänstgörande ordförande. 
 
Mom 2 Styrelsen åligganden  
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och SLK:s stadgar och i SKK:s stadgar bland annat:  
• bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet  
• verkställa av årsmötet fattade beslut  
• ansvara för distriktets tillgångar, arkiv och korrespondens  
• avge årsredovisning till ordinarie årsmöte  
• senast fem veckor före ordinarie årsmöte överlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning till revisorerna 
• upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod  
• avge yttrande över av SLK till distriktet hänskjutna ärenden  
• följa de anvisningar som lämnas av SLK  
• senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna SLK uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner 
utanför styrelsen  
• utse delegater till SLK:s riksstämma i den ordning som SLK:s stadgar föreskriver  
• upprätta förslag om program rörande tid och plats för prov och utställningar  
• tillställa SLK protokoll från styrelsemöten  
 
§ 8 Räkenskaper och revision  
Distriktets balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av distriktets angelägenheter skall årligen granskas av de av 
årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det 
årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet. Distriktets räkenskaper skall tillsammans med 
förvaltningsberättelse överlämnas till revisorernas senast fem veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse skall vara 
styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte. Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens 
sammanträden. När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.  
 
§ 9 Valberedning  
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen 
skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två 
år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas 
tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.  
 
§ 10 Protokoll  
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlas och de 
beslut som fattas och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän inom tre veckor 
efter avhållet möte. Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar. Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt. 


