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Valberedningens arbete 
Inledande arbete i december 2020 

Någon gång i slutet av mars 2021 kommer valberedningen presentera förslag på 

ordförande och förslag till styrelseledamöter inför stämman 2021. 

I mars - april är det kontakter med alla lokalklubbarnas ordförande och i mitten av april 

stänger vi dörren för diskussion och de som inte är överens om det förslaget valbered-

ningen kommer att lämna har ju möjlighet att lägga egna förslag på årsstämman. 

Målsättningen är förstås att vi ska vara överens. Det kommer vara en öppen process.  

Vi kommer lägga ett förslag där vi motiverar varför vi föreslår personerna till de olika 

posterna. Det blir en ganska djup beskrivning över varför vi förordat de namn vi gjort. 

Sedan kommer det förankras hos lokalklubbsordförandena. Det är något som kandidat-

erna också måste vara beredda på. Under det pågående arbetet har valberedningen 

bestämt sig för att i stället lägga ut vallistan på hemsidan för att så många som möjligt 

ska kunna se valberedningens förslag och kunna komma med konstruktiva förslag. 

 

Liksom tidigare år kommer ordförande och sekreterare att uppmanas nominera sina  

kandidater till de olika posterna som ska väljas vid DS 2021. 

 

I tur att avgå är: 

Ordförande Magnus Enocson 

2:e vice ordförande Ingvar Karlsson 

Ledamot, Ekonomi Christian Jansson 

Ledamot, Jakt & Utställning Ronny Westin 

Ledamot, Avel Jonas Kriström 

Ledamot, Avel Stefan Persson 

Ledamot Annika Helgesson 

 

Alla revisorer och revisorssuppleanter  

 

Valberedning Lars Rydstedt, sammankallande, Dalarna 

Valberedning Erik Wassdahl, Jämtland 

Valberedning Dag Hansson, Värmland 
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Valberedningen har på grund av den pågående covid-pandemin valt att inte delta fysiskt 

vid något möte och valberedningen har valt att ha sina möten både som telefonmöten 

och som digitala möten i verktyget Microsoft Teams samt mailkontakter. Valberedningen 

har intervjuat samtliga som vi föreslår till val och därefter har vi vid sammanträde vägt 

för och nackdelar med de kandidater vi pratat med. 

 

Valberedningen har även fört samtal med medlemmar ute i landet för att stämma av 

tonläget inför stämman och de kandidater som föreslås. 

 

Valberedningen har, i likhet med tidigare år, uppmanat lokalklubbarnas ordförande och 

sekreterare att nominera sina kandidater till arbete i CS. Endast ett fåtal har anammat 

uppmaningen och valberedningen har inte fått särskilt mycket hjälp från lokalklubbarna. 

 
Valberedningens förslag till val vid Dreverstämman i juni 2021 

Ordförande för mötet:  Anso Pettersson, SKK 

Vice ordförande:            Roger Lindström, Upplands dreverklubb 

Sekreterare:                    CS anmäler: Lena Lindström, CS 

Vice sekreterare:            CS anmäler: Arvid Örde, Upplands Dreverklubb 

Justerare 2 st:                 Väljs bland deltagarna 

Rösträknare:                   Vid en digital stämma tillhandahåller SKK rösträknare 

 
Valberedningen föreslår att styrelsen består av 1 ordförande, 10 ledamöter och 1 

suppleant i enlighet med stadgarna. 

 

Ordförande SDK för 1 år Lars Rydstedt Dalarnas DK nyval 

 

Ord ledamöter för 2 år Annika Helgesson Västsvenska DK omval 

 Christian Jansson Värmlands DK omval 

 Roger Lindström Upplands DK nyval 
 Mikael Tranberg Värmlands DK nyval 

 Bo Engholm Värmlands DK nyval 
Ord ledamot för 1 år Jenny Häggström Västerbottens DK nyval 

    

Suppleant för 2 år Ingvar Andersson Skaraborgs DK nyval 
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Revisorer för 1 år Leif Andersson Västernorrlands DK omval 
 Stig Dahlén Upplands DK omval 

    
Revisorsuppleant för 1 år Henrik Mårts Dalarnas DK omval 

 Pål Lönnergård Hallands DK omval 

 

 

Valberedning innev år Lars Rydstedt Dalarnas DK, sammank Vald t 2021 

 Dag Hansson Värmlands DK Vald t 2021 

 Erik Wassdahl Jämtlands DK Vald t 2021 
 Bo Johansson Jönköpings Läns DK Vald t 2022 

 Bo Lindström Västernorrlands DK Vald t 2022 
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