Stappenplan en tijdpad werving/selectie
HKC / Verrichting- en (reserve)juryleden NNFPS
FR 23 januari 2016

Bespreking voorstel en bepaling profielschets HKC-leden door FR

AB 22 februari 2016

Vaststelling profielschets door AB

Maart 2016

Publicatie profielschets op website en in Forester met het verzoek
voor het aandragen van kandidaten per post of per mail bij het
stamboeksecretariaat.

AB/FR/regiobesturen
14 mrt 2016

Mogelijkheid voor bespreking en toelichting profielschets en
procedure

Regiovergaderingen:
2e helft maart 2016

Bespreking profielschets en aandragen kandidaten door leden en
regiobesturen in de regiovergaderingen

ALV 20 april 2016

Aankaarten mogelijkheid voor aandragen kandidaten bij
stamboeksecretariaat tot uiterlijk 1 mei 2016

FR mei 2016

Bespreken aangedragen kandidaten door FR en bepalen
kandidaten voor gesprek

FR mei 2016

Gesprekken met kandidaat leden HKC en verrichtingsjury

FR juni 2016

Voordracht (shortlist) FR aan AB bestaande uit drie leden HKC
incl. vrz plus 2 reserve HKC-leden. Daarnaast voordracht externe
leden verrichtingsjury (minimaal vier).

AB juni/juli 2016

Benoeming HKC (reserve) leden incl. voorzitter en externe
(reserve) leden verrichtingsjury vanaf 2016 in het
verrichtingsonderzoek .

AB juli 2016

Aanvaarding lidmaatschap door leden HKC en verrichtingsjury.
Opstelling rooster van aftreden HKC door AB.

Opmerkingen:
1. In het eerste deel van het tijdpad is zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande
overleg- en vergaderdata van de verschillende gremia binnen het NNFPS.
2. Hoewel dit niet expliciet is geregeld, is ervan uit gegaan dat de FR ook de twee
externe leden van de verrichtingsjury (naast een lid bij voorkeur de vrz vanuit de
nieuwe HKC) voordraagt voor benoeming aan het AB, zodat de nieuwe
verrichtingsjury m.i.v. augustus 2016 zou kunnen starten. Voorts zullen i.v.m. ziekte,
verhindering etc. twee reserve verrichtingsjuryleden worden voorgedragen.
3. Naast de beide reserve HKC-leden, die tevens de herkeuringscommissie hengsten
vormen, zullen nog een tweetal algemene reserveleden worden voorgedragen i.v.m.
ziekte, verhindering etc. van de (reserve)HKC-leden.
Fokraad en algemeen bestuur, 4 maart 2016

