Nominering av kandidat – SVF 2018
Utförlig text om hur man nominerar, se sidan 2.
Mandatperioden är två eller fyra år med tillträde den 8 maj 2018.
Namn på nominerad kandidat: __________________________________________
Personnummer: ______________________________________________________
Kontakt‐ och adressuppgifter (adress, telefon, e‐post): _______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nomineringen avser följande förtroendepost (kryssa i aktuell post):









Förbundsordförande – mandatperiod fyra år
Vice förbundsordförande – mandatperiod två år
Ordförande i SVS – mandatperiod fyra år
Vice ordförande i SVS – mandatperiod två år
Ledamot i förbundsstyrelsen – mandatperiod fyra år
Ledamot i förbundsstyrelsen – mandatperiod två år
Ledamot i valberedningen – mandatperiod fyra år

SVF kommer att kontakta den nominerade för att få bekräftat att denne accepterar
nomineringen.
Kontaktadress (namn, adress, telefon, e-post) till den person som skickat in nomineringen:

Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 9 mars 2018 under adress:
Sveriges Veterinärförbund, Box 12709, 112 94 Stockholm; eller via e-post: kansli@svf.se
med samtliga ovanstående uppgifter.

Utnyttja möjligheten att nominera kandidater!
Nominera kandidater senast 9 mars 2018.
Veterinärförbundets fullmäktigemöte (FM) äger rum i Stockholm den 7–8 maj 2018. FM
väljer nedanstående förtroendeposter men alla medlemmar i veterinärförbundet har
möjlighet att nominera kandidater.

Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 9 mars 2018 på adress
Sveriges Veterinärförbund, Box 12709, 112 94 Stockholm eller via e‐post kansli@svf.se.
Nominering – hur gör man?
● Valet 2018 avser:
– Ordförande, vice ordförande och fyra övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
– Ordförande och vice ordförande i SVS
– Valberedning, en sammankallande och fyra ledamöter
● Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade kan nominera kandidater till
förtroendeposterna och är också valbara.
● Nominering ska vara skriftlig (kan även ske via e‐post) och innehålla följande uppgifter
för att vara giltig:
– Namn på den nominerade kandidaten, personnummer och alla kontakt‐ och
adressuppgifter.
– Vilken av ovanstående förtroendeposter som avses.
– Skriftlig bekräftelse av den som nominerats att hon/han accepterar att kandidera till
den aktuella posten för den gällande mandatperioden.
– Kontaktadresser till den person som står bakom nomineringen.
● Nuvarande innehavare av posterna som valet avser kan nomineras för omval om de
accepterar det.
● Samtliga ledamöter i förbundsstyrelse respektive SVS kollegium finns publicerade i
varje nummer av SVT. Listan på nuvarande fullmäktiges ledamöter finns på den
lösenordsskyddade delen på förbundets hemsida www.svf.se, under fliken Förbundet
och Fullmäktige. Medlemmar kan även få den informationen från förbundskansliet.

