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1. Inledning
1.1 Valberedning utses i enlighet med de rutiner som beslutats av årsmöte i Öltk.
Valberedningens övergripande ansvar är att presentera förslag om lämpliga medlemmar
för ordförande respektive styrelseledamöter och revisorer i Öltk, samt att föreslå
arvodering av dem.
1.2 Syftet med denna arbetsordning och instruktion för valberedningen är att ange principer
för utseende av valberedning, förfarandet för att vid behov ersätta ledamot som lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört, samt valberedningens ansvar i enlighet med
de krav som gäller enligt stadgar, taxklubbens arbetsordning och SKK´s instruktioner.
2. Utseende av valberedning
2.1 Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande, representerande
medlemmarna i Öltk.
2.2 Till årsmötet föreslår Öltk´s kommittéer för utställning, spår och drev tre ledamöter varav
en sammankallande. Ev. sittande ledamöter i styrelsen skall ej delta i beredningen.
2.3 Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast 2 veckor före årsmötet i samband
med övriga handlingar till årsmötet.
3. Valberedningens uppgifter.
3.1 Valberedningen ska:
(a) Företräda Öltk´s medlemmar i de frågor som faller inom valberedningens
ansvarsområde.
(b) Utvärdera hur styrelsens ledamöter uppfyller de mål och den verksamhet som finns
angivna i § 1 och 2 i stadgar för Svenska Taxklubben.
(c) Diskutera kravprofiler för ledamöter i styrelsen.
(d) Utvärdera lämpligt antal ledamöter i styrelsen i enlighet med Öltk´s stadgar.
(e) Genomföra en systematisk urvalsprocess för att vid behov hitta nya kandidater.
(f) Föreslå årsmötet förslag på de val som stadgemässigt ska ske vid årsmöte.
(g) Årligen utvärdera valberedningens arbetsordning och instruktion.
(h) Offentliggöra sina förslag i kallelsen till årsstämman genom att senast tre veckor före
årsmöte meddela Öltk´s sekreterare.
(i) På årsmötet motivera ett yttrande om sitt förslag till styrelse och dess sammansättning.
Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har
bedrivits.
(j) Närvara, presentera och motivera sina förslag på årsmötet.
(k) Upprätthålla föreningshandbok för valberednings i Öltk. Avgående ledamot ska
överlämna den till nyvald dito.
4. Underlag för valberedningens arbete.
4.1 Öltk´s årsmöte fastställer valberedningens arbetsordning- instruktion.
4.2 Styrelsen förser valberedningen med årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll, stadgar,
Sv.TK´s arbetsordning, medlemslista samt kontaktlistor för kommittéer, arbetsgrupper
och andra förtroendeuppdrag i Öltk´s regi.
4.3 Styrelsen kan adjungera ledamot från valberedning till styrelsens sammanträde.
4.4 Vid behov svarar Öltk för utbildning av valberedningens ledamöter.

