VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET GÄLLANDE STYRELSE OCH
REVISORER FÖR MORA BK 2021

Valberedningen föreslår följande:
Ordförande för en tid av ett år (2021)
Tanja Hanni, nyval
Presentation: medlem sedan 2012, provat de flesta hundsporterna, tränar personspår,
viltspår, tävlar i rally, agility, nosework och nya sporten trickdog (usa än så länge). Vill jobba
för en öppen och levande klubb som fler hundägare söker sig till och fler aktiviteter för alla
samt en aktiv hemsida. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete som sekr. inom idrottsförening
och erfarenhet av att göra hemsidor.
Vice ordförande före en tid av två år (2021-2022) Linnea Färnström, nyval
Presentation: medlem sedan 2015, tränar och tävlar agility och är utbildad agilityinstruktör.
Verksam i Agilitysektorn.
Kassör för tid av två år (2021-2022)
Ulrica Bengtsson, omval
Presentation: Medlem sedan 2011 och nuvarande kassör. Utbildad rallyinstruktör, tävlar
lydnad, bruks, agility och rally.
Ordinarie ledamot för en tid av två år, 2021-2022) Jennifer Lindström, nyval
Presentation: Medlem sedan 2018 Tränar inför start i lydnad och rally. Brinner för lydnaden
men vill prova fler grenar inom hundsporten och vill vara delaktig i att driva klubben framåt.
Ordinarie ledamot för en tid av ett år, 2021
Fanny Öman, fyllnadsval
Presentation: medlem sedan 2018, tidigare vice ordförande, tävlar i rally, jaktapportering,
tränar vallning, nosework, lydnad o bruks. Fanny är utbildad instruktör inom ett flertal
grenar.
En suppleant för en tid av två år, 2021-2022
Karin Ljudén, nyval
Medlem sedan 2004, tävlar bruks och drag, tävlingsledare bruks, figurant inom rus
Två ordinarie revisorer för en tid av ett år, 2021
Hans-Peter Schütt och Irene Wellert,
omval
Presentation: Båda har medlemskap som sträcker sig långt bakåt i tiden och båda har varit
verksamma som kassörer i klubben. Irene är tävlingsekreterare o vilande instruktör. HansPeter har historik inom draget. Båda har kunskaper inom redovisning och föreningsarbete.

Två revisorssuppleanter för en tid av ett år, 2021
Jenny Carsting och Elisabet Jacobsson,
omval på Jenny Carsting och nyval på Elisabet Jacobsson
Presentation: Båda har medlemskap som sträcker sig långt bakåt. Jenny har varit verksam
som kassör och inom utställning, är utbildad instruktör. Elisabet är domare inom brukset,
Tävlingsinstruktör, tävlingsledare och tävlar i bruks. Båda har kunskaper inom redovisning
och föreningsarbete.

Samtliga är tillfrågade och har accepterat
Följande har mandattid kvar under 2021

Susanna Vikner, sekreterare
Veronica Gustafson, ordinarie ledamot
My Dareflod, suppleant
Valberedningen föreslår följande tjänstgöringsordning för suppleanterna:
My Dareflod ,
Karin Ljudén

1:e suppleant
2:e suppleant

Ytterligare förslag kan lämnas till styrelsen fram till senast 15 december. Styrelsen skall
därefter endast sammanställa och lämna eventuella inkomna förslag vidare till
valberedningen. Slutligt förslag från valberedningen ska lämnas till styrelsen senast 5
dagar före det att årsmöteshandlingarna ska vara tillgängliga för medlemmarna enl. §7 i
lokalklubbstadgan.

Valberedningen har bestått av Anne Johansson, sammankallande, Sivlia Wiklund, ledamot
och Irene Wellert, ledamot

