
 

SPHK rasklubb för Alaskan Malamute  

Valberedningens förslag till styrelse 2019/2020 

Valberedningens arbete 

Valberedningen har för verksamhetsåret 2018 bestått av Torbjörn Tellström och Anders Bergvall. Arbetet med att söka nya 

styrelsemedlemmar har pågått under större delen av hösten 2018 och har innefattat annonsering på klubbens hemsida och 

sociala medier samt genom uppsökande kontakt med medlemmar i klubben. 

Vakanta poster 

För samtliga styrelseposter utom ordförande är mandatperioden två år och posterna tillsätts alternerande för att inte hela 

styrelsen ska bytas ut på en gång. Det innebär att det inför varje verksamhetsår förhoppningsvis finns ett antal 

styrelsemedlemmar som redan är valda för det nya året. Inför årets styrelsemöte är det två ledamöter och en suppleant 

som har mandat för år 2019. Lisa Lithammer och Amanda Vikner har ett år kvar som ledamöter och Mårten Karlberg har ett 

år kvar som suppleant. Amanda och Mårten kommer inte att fullfölja dessa uppdrag (Amanda har istället erbjudit sig att 

vara suppleant) och det innebär att behovet av styrelsemedlemmar inför nästa år ser ut enligt följande: Ordförande 1 år, 

ledamot 1 år, ledamot 2 år, ledamot 2 år, suppleant 1 år och suppleant 2 år. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen överlämnar härmed sitt uppdrag och inga ytterligare förslag eller intresseanmälningar kan lämnas till dem. 

Det är dock givetvis möjligt att lämna ytterligare förslag på styrelsemedlemmar till årsmötet. Det är brukligt att välja eller 

förkasta valberedningens förslag i sin helhet men det är också möjligt att föreslå andra sammansättningar som årsmötet 

kan ta ställning till. Valberedningen föreslår att årsmötet väljer följande styrelse med angiven tjänstgöringstid: 

Ordförande 1 år Ordinarie val Karina Andreasen 

Ledamot 1 år Obs! Redan vald för 2019 Lisa Lithammer 

Ledamot 1 år Fyllnadsval för Amanda Ida Petterson 

Ledamot 2 år Ordinarie val Jimmie Ekholm 

Ledamot 2 år Ordinarie val Therese Zetterlund Iwefors 

Suppleant 1 år Fyllnadsval för Mårten Amanda Vikner 

Suppleant 2 år Ordinarie val Göran Dernebo 

 


