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Till medlemmar i Västra distriktet 
 

Information om nominering och nomineringsperiod inför årsmöte i Västra distriktet 

 

Styrelse, ordinarie revisorer och en revisorssuppleant i Västra distriktet avgick 2021-03-18. Därmed träder 

jag in i revisorsrollen då jag blev vald som 2:a revisorssuppleant vid senaste årsmötet 2020-02-23. Som 

revisor är min uppgift att förvalta och att arrangera ett årsmöte eftersom föreningen måste ha en ny 

styrelse och firmatecknare. Då föreningen idag saknar någon med beslutanderätt och firmatecknare är 

detta brådskande. Förfarandet görs i samråd med SBK och SKK.  

Även valberedningen har avgått och jag har därför av Afs/Centralstyrelse begärt förlängd 

nomineringsperiod. Den är beslutad att gälla 20210415 – 20210505.  

Vid möte Centralstyrelsen hade med representanter från distriktets lokalklubbar 2021-03-29 lades ett 

förslag att en från varje lokalklubb kan ingå i styrelsen, vilket vann gillande på mötet och kan vara bra att 

ha i åtanke vid nomineringarna. I min revisorsroll har jag gjort en nulägesanalys och det torde finnas 

förutsättningar för fortsatt verksamhet i distriktet inkl. arrendet om vilja och engagemang finns.  

De poster som ska tillsättas är: Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, en ledamot, två 

suppleanter, en sammankallande valberedning, två ytterligare i valberedningen, två revisorer och en 

revisorssuppleant. 

Förslag på kandidater skall under nomineringsperioden sändas via epost till mig: 

revisorvastradistriktet@schaferhundklubben.se 

Förslaget ska ange: 

• Vilken funktion som avses  

• Namn 

• En kort presentation 

• Uppgift om att den föreslagne kandiderar.  

Så snart SKK tilldelat lämplig tid för digitalt årsmöte kommer ni kallas till detta och jag hoppas så många 

som möjligt kan närvara. Det är viktigt att vara aktiv i föreningen och inte minst utnyttja sin rätt men 

också sin skyldighet att rösta.  

2021-04-11 

Ann Movitz 

Revisor Västra Distriktet 
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