
 
 Valberedningen för Dvärgschnauzerringen 2022  
 
 
Redogörelse för valberedningens arbete  
 
Valberedningen har inför årsmötet hållit ett antal digitala möten och där emellan haft löpande 
kontakt.  Valberedningen har under verksamhetsåret fortlöpande tagit del av styrelseprotokoll. 
Deltagit vid styrelsens ordinarie möte vid ett tillfälle.  
 
Likt 2021 har Valberedningen genomfört en styrelse-enkätutvärdering i syfte att ta del av var och ens 
syn på bland annat följande frågor: 
 
 Vad är din målsättning med styrelsearbetet?  

 Hur tycker du att det har varit att sitta i styrelsen?  

 Finns det någonting du vill ändra på i styrelsens arbete?  

 Vilken kompetens behöver tillföras styrelsen som helhet?  

 Vilken kompetens skulle du för egen del vilja eller behöva utveckla?  

 Vilka frågor tycker du att det är viktigt att man tar tag i under de kommande åren?  
 
 Enkäten har detta året främst vänt sig till avgående ledamöter och suppleanter.  

 
 Enskilda samtal med var och en för att följa upp enkätresultatet har varit frivilligt.  

 
Valberedningen lämnar följande förslag inför årsmötet 2023  
 
Valberedningen föreslår att antalet valda ledamöter ska vara sex (oförändrat)  
Valberedningen föreslår att antalet valda suppleanter ska vara en (minskning med en suppleant )  
 
Val av ordförande och ledamöter  
Ordförande Frida Tjernberg, Nyval 1 år  
Ledamot Corinne Palm Kullberg, Nyval 1 år   
Ledamot Kerstin Hägglund, Nyval 2 år 
Ledamot Maria Landergård, Nyval 2 år 
Ledamot Johanna Winejo-Larsson, Nyval 1 år 
Ledamot Josefine Brodd, Nyval 1 år 
Ledamot Maria Bane, Kvarstår 1 år 
 
Val av suppleanter  
Suppleant 1. Richard Klein, Nyval 1 år  
 
 
 
 
 
 



Valberedningen föreslår två ordinarie revisorer (oförändrat)  
Valberedningen föreslår två suppleant revisorer (oförändrat)  
 
Val av ordinarie revisorer  
Annelie Finnebäck, Omval 1 år (Sammankallande) 
Birgitta Bjelkberg, Nyval 1 år 
 
Val av suppleant revisorer  
Maria Stelin, Nyval 1 år  
Stefan Svennefelt, Nyval 1 år  
 
Yttrande beträffande valet av styrelsesammansättning  
 
Det är valberedningens uppfattning att föreslagen styrelse kommer att ha en bred kompetens och 
erfarenhet av rasspecifika frågor som gör dem lämpade att representera Dvärgschnauzerringense 
medlemmar. Därtill finns en organisation bestående av kommittéer och arbetsgrupper som stärker 
det gemensamma framåtskridande arbetet. Det har varit viktigt att ta hänsyn till en ändamålsenlig 
sammansättning som präglas av mångsidighet avseende de föreslagna personernas kompetens, 
erfarenheter och bakgrund vad gäller exempelvis att följa upp de avelsstrategier som togs fram i RAS 
och andra för medlemmarna relevanta aktiviteter som exempelvis Cupen, läger, tävlingar. 
Medlemsnyttan har stått i centrum för valberedningsarbetet. Viktigt att omnämna är att medlemmar 
har haft möjlighet att påverka valberedningsarbetet. Stort tack till er som bidragit till detta.   
 
Presentationer av nyvalda ledamöter och suppleanter finns att ta del av.  
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