
Valberedningens arbete inför 2009 

Valberedningen representeras av ;  Anna Dagson – sammankallande, Suzi Sundberg, 
Siv Ödlund – t.o.m. 14 februari –09 
Målsättning:  
Det är valberedningens ansvar att analysera och utvärdera styrelsens sammansättning, och 

att med hänsyn därtill i sitt urval av kandidater eftersträva en sammansättning som 

representerar de många medlemmarna och medlemsintressen som finns i klubben.   

  

En styrelse som i sin sammansättning har en bred representation av olika kompetenser, 

intressen och bakgrund ger större vitalitet och spänst till klubbens verksamhet. 

 Arbetsgång: 
Under 2008 hålls vi informerade om styrelsearbetet genom styrelseprotollen, personliga 

kontakter med styrelsen och medlemmarna och genom Springertidningen. 

I Springertidningen samt på Springerklubbens hemsida publiceras annons om 

Valberedningens arbete och en uppmaning att kontakta valberedningen med förslag på 

ledamöter och ordförande. 

Valberedningens tre representanter gör en ansvarsfördelning av HS representanter och 

lokalavdelningarnas styrelser. Dessa kontaktas under oktober och november månad och vi i 

valberedningen får information från HS om: hur styrelsearbetet fungerat, önskemål inför 

kommande styrelsesammansättning, samarbetet mellan HS och lokalavdelningarna, 

mandatperiod och önskemål om kommande mandatperiod alt. nyval. Representanten för 

lokalavdelningen kommenterar samarbetet mellan HS och lokalavdelningen, delaktighet i 

beslut som fattas i HS och lämnar förslag på kandidater till HS. Allt i enlighet med vårt 

uppdrag:  

Analysera styrelsens nuvarande sammansättning.  

- Diskutera hur sammansättningen skulle kunna vara,   

- Lägg vid behov en plan för  önskvärd förändring.     

Valberedningen träffas den 25 januari för att gemensamt diskutera kravprofil och 
kontakta föreslagna kandidater till HS. Detta görs och vi får ytterligare förslag på 
kandidater.  

Arbeta fram en allmän kravprofil som skall gälla för ledamöter av styrelsen oavsett uppgift  

- Arbeta fram den kravprofil som skall gälla de olika posterna / uppdragen i styrelsen.   

Sammankallande ger i uppdrag att vi åter ska kontakta lokalavdelningarnas styrelse 
för att söka kandidater till ordförande posten samt att de personer som är intressanta 
för styrelseuppdrag ska kontaktas. Parallellt söker vi en kandidat till kassörsposten. 
Ansvaret fördelas. 

- Arbetsfördelning inom valberedningen ger möjlighet till ett mer effektivare arbete i och 

med att var och en inom valberedningen får ett uttalat ansvar för en eller flera ledamöter 

i styrelsen, som man  skall rekrytera resp. utvärdera  

  



HS ordförande informeras om svårigheter att finna en kandidat till ordförande 
uppdraget. Ordförande för fullmäktigemötet, Bengt Norrving informeras den 12/2 om 
valberedningens problem att finna en kandidat till ordförande samt vice ordförande 
uppdraget. 

Resultat 14 februari 2009: 

Se bifogad dokumentation! 

Följande poster är ej tillsatta den 14 februari 2009: 

Ordförande, vice ordförande 

Valberedningen väljs enligt följande princip:  

3. Ett tredje alternativ är att, i början på fullmäktigemötet utse en grupp som under mötet 

förbereder valet av valberedning senare under fullmäktigemötet.   

kommentar: Detta arbetssätt är det mest effektiva, då man kommer att ha ett förslag till 

valberedning under mötet. Nackdelen är att förslaget inte är ordentligt förberett och 

förankrat.  

Reflektioner: 

Redan tidigt i vårt arbete får vi klart för oss att hela styrelsens sammansättning är 
avgörande om den tillfrågade kommer att svara ja eller nej till en plats som ledamot, 
samma gäller för ordförandeuppdraget . Detta gör att vårt arbete blir beroende av att 
först finna en ordförande. Vi söker även en ledamot, som har en gedigen ekonomisk 
kunskap samt en ledamot till posten jaktansvarig. Till uppdraget vice ordförande har vi 
en kandidat, som kommer att svar ja när ordförande finns i valberedningens förslag. 

Den 14 februari har vi inte funnit någon kandidat som svarat ja till uppdraget som 
ordförande. Valberedningen har utifrån den analys, som gjordes när valberedningens 
arbete startade, tillfrågat ca 15 personer som samtliga svarat nej. 

  

2009-02-14 

Anna Dagson  
Suzi Sundberg   

  

 


