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Nya representanter för medlemmar inom GBBK
1. Inledning
Valberedningen för Gammelstad Basketbollklubb (GBBK) är benämningen på den grupp
människor, enligt klubbens stadgar1, som ska föreslå namn på personer som ska företräda
klubbens medlemmar klubbens efter beslut vid dess högsta beslutande organ (årsmötet).
Detta dokument med riktlinjer beskriver hur Valberedningen ska jobba och hur det går till att
byta representanter för klubben.

2. Valberedningens arbete.
De personer som representerar alla klubbens medlemmar mellan varje årsmöte är de som är
utsedda att ingå i styrelsen. Byte av dessa representanter sker endast en gång per kalenderår i
samband med årsmötet. Enligt stadgarna så ska förslag på dessa finnas att tillgå för alla
röstberättigade medlemmar via klubbens hemsida (www.gbbk.nu) senast fyra veckor innan (I
praktiken bör det innebära kring sista april, eller strax efteråt) årsmötet. För att kunna lämna
något bra förslag som är väl genomtänkt och genombearbetat, d.v.s. kandidater är hörda,
tillfrågade och bedömda, så bör Valberedningen börja med sitt arbete i god tid. Enligt
stadgarna så anges där också att senast tolv veckor (Detta bör, i praktiken, innebära kring sista
februari) före årsmötet skall dem, vilkas mandattid utgår vid mötets slut, tillfrågas om de vill
kandidera för nästa mandattid. Efter att Valberedningen har tagit reda på detta är det därmed
möjligt att börja leta efter kandidater som ska ersätta dem som inte vill kandidera för nästa
mandattid.
För att kunna erhålla förslag från så många som möjligt samt på ett så smidigt och enkelt sätt
som möjligt så bör Valberedningen dels sprida en förfrågan via e-post bland klubbens
samtliga ledare, dels sprida en förfrågan via klubbens olika hemsidor, Facebook-sidor m.m.
Efterhand att namnförslag erhålls så bör de, som Valberedningen bedömer, som är lämpliga
kontaktas och intervjuas om deras syn och förhållningssätt till att representera klubben. När
Valberedningen anser sig ha förslag på kandidater så bör man presentera dessa kortfattat,
gärna tillsammans med foto, via hemsidan.

3. Byte av representant för klubben.
Utifrån de förslag som Valberedningen har angivit måste de som vill välja dem göra sin röst
hörd. De personer som deltar under årsmötet kan självklart välja andra representanter än de
som Valberedningen föreslår men det är ju förmodligen större möjlighet att det blir ett mer
välgenomtänkt beslut att välja de som Valberedningen har analyserat under en längre tid. Att
lämna förslag till Valberedningen, delta vid årsmötet samt lämna sin åsikt genom att göra sin
röst hörd vid årsmötet är bästa sättet att påverka ett byte av representant.
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