Valberedningen i Distriktet
Valberedningen i Sörmlandsdistriktet lämnar inför det årliga distriktsfullmäktige
förslag på lämpliga kandidater till Distriktsstyrelsen.
Valberedningens uppgift är att ta fram och lämna förslag på lämpliga kandidater till
distriktsstyrelsen, revisorer samt suppleanter De föreslår även namn på ordförande att
leda distriktsfullmäktige.
Valberedningens arbete styrs av distriktsstadagan, fastställd av SBK kongressen.
Beredningens förslag till valbara platser inför distriktsfullmäktige skall senast den 15
december året före fullmäktigemötet delges alla lokalklubbar i distriktet..
Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för
sammankallande skall alltid vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande
samt en ledamot skall alltid väljas vid varje ordinarie distriktsfullmäktige och eventuellt ett
fyllnadsval för ett år, då ledamot valt att inte kvarstå mandattiden ut.

Ni lokalklubbar får föreslå kandidater!
Som medlem i SBK Sörmlandsdistriktet har ni möjlighet att nominera ytterligare
kandidater från er egen lokalklubb som ni tycker ska ingå i distriktsstyrelsen, senast den
15 januari skall ni ha inkommit till distriktsstyrelsen med ert förslag. Därefter är
nomineringen avslutad! Inga ny kandidater får därefter tillföras!
Valberedningen kan sedan om vi så önskar korrigera vårt egna förslag utifrån den
inkomna namnförslag som inkommit till styrelsen. Valberedningens slutliga förslag och
övriga inkomna förslag från klubbarna, utgör således samtliga nominerade kandidater
och är då valbara på fullmäktigemötet. Utsedda delegater från lokalklubbarna går sedan
till val och beslutar vid distriktsfullmäktige hur distriktsstyrelsen slutligen kommer att se
ut.
Valberedningens mål är att få till en så bred spridning som möjligt bland styrelsedelegater från distriktets lokalklubbar. Så valberedningen ber alla lokalklubb att ni seriöst
försöker få fram en kandidat från just er klubb, vilket inte nödvändigtvis behöver vara en
person från klubbstyrelsen utan kan vara en vanlig medlem i klubben som har intresse
av att göra nytta för sin lokalklubb.
Välkommen att mejla sammankallande i valberedningen om frågor!
hansglamsare@hotmail.com.
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