Instruktion ”särskild insats”
Allmänt: Västernorrlands Älghundklubb (VNÄK) vill visa sin uppskattning till ”särskild
insats” för klubben med att utse den person som ett medlemsmöte röstar fram till främsta
”särskild insats”.
Förutsättningar:
1. Definition: ”Särskild insats” är ett brett begrepp men bör vara viktigt, till nytta eller
arbetsinsats för VNÄK.
2. ”Särskild insats” utses en gång per år och bör vara för VNÄK senaste verksamhetsår.
3. Nominering ska avse en person, inte flera personer. Är flera personer delaktiga i
”särskild insats” så hedras ändå bara en person.
4. Nominering av person för ”särskild insats” får göras av VNÄK-medlem. VNÄKmedlem kan göra flera nomineringar.
5. Nominering ska vara skriftlig med e-post eller papper.
6. Nominering ska vara VNÄK sekreterare tillhanda senast en vecka före och tidigast 6
månader före medlemsmöte.
Ej levererad, ej läsbar eller felaktigt skriven nominering kan exkluderas, vilket avgörs
av sekreteraren.
7. Nominering ska innehålla namn på föreslagen person med en kort motivering (max 20
ord) samt vilken medlem som lämnat nominering och vilket datum den gjordes.
Om samme person nomineras från flera medlemmar så kan motiveringarna läggas
efter varandra vid presentationen inför röstningen.
Om flera namne finns kan de skiljas genom motiveringen eller med annat klargörande,
t.ex. personens ort, roll eller med förtydligande från förslagsställaren.
8. Vinnaren utses genom röstning av närvarande VNÄK-medlemmar vid ett fysiskt
medlemsmöte. Om möjligt, så är det VNÄK årsmötet.
9. VNÄK ordförande eller av denne utsedd person ansvarar för och övervakar röstningen
och de lagda rösterna tills vinnaren är presenterad, samt avgör när röstningen börjar
och slutar. VNÄK ordförande utser sina medhjälpare.
10. En medlem har en röst vid röstningen om vinnare.
11. De nominerade personerna ska finnas presenterade vid medlemsmötet, t.ex. i en lista
eller anslagstavla eller en normalt läsbar datafil.
12. Röstning ska ske slutet, t.ex. på papper lagd i urna eller med annat likvärdigt
förfarande.
13. Flest antal röster vinner. Eftersom en person utses så räknas alla röster på personen
samman, t.ex. när motiveringar har varit olika.

14. Rösträkning utföres av två personer, varav minst en är styrelsemedlem i VNÄK. Om
någon oklarhet föreligger vid rösträkningen avgör den rösträknande
styrelsemedlemmen hur situationen ska hanteras, t.ex. ej läsbar röst kan annulleras.
15. VNÄK styrelse beslutar om pris och innehåll till den vinnande personen, innan
vinnaren är utsedd. Saknas detta styrelsebeslut så ges vinnaren 2 000 kr, t.ex. som ett
presentkort. Eventuell vinstskatt ansvarar vinnaren själv för. Styrelsen kan besluta om
utökat pris för hantering vid delat pris om lika antal röster för flera personer.
16. Om person avstår priset så går det vidare till nästa person räknat antal röster vid
röstningen. Saknas person att få utnämningen så annulleras ”särskild insats” för denna
gång.
17. Utnämningen och priset kan inte överklagas eller ändras efter att vinnaren
presenterats, även om fel föreligger.
18. VNÄK styrelse kan besluta att ”särskild insats” inte ska utses, tillfälligt eller
tillsvidare. VNÄK styrelseordförande avgör själv tidpunkt för när ett sådant beslut kan
tas.
19. VNÄK förbehåller sig rätten men inte skyldigheten att publicera vinnare.

