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Valberedningen – så funkar den

Vid årsmötet röstar medlemmarna fram vilken styrelse de vill ha för kommande
arbetsperiod. I sann demokratisk anda kan vem som helst bland medlemsföreningarna
nominera egna förslag till styrelsen, men det är valberedningen som är förbundets
viktigaste organ för rekrytering.
1. Valberedningen är förbundets ”personalavdelning” med uppgift att hitta den bästa
styrelsesammansättningen.
Som namnet antyder är valberedningens uppdrag att förbereda de personval som ska
hållas vid årsmötet. Målet är att få fram förslag som majoriteten av medlemmarna ställer
sig bakom.
2. För att lyckas är det viktigt att valberedningen har en blandad sammansättning – det
motverkar risken för snedrekrytering. I våra stadgar framgår att valberedningen ska
bestå av kvinnor och män, gärna med olika bakgrund, och med en åldersfördelning som
svarar mot medlemmarnas åldrar, ökar förutsättningarna att hitta rätt.
3. Under året följer valberedningen arbetet inom förbundets olika delar för att kolla att
allt fungerar som tänkt.
Valberedningen har ingen formell rätt att närvara vid styrelsemötena, men stämmer av
med ordföranden och styrelsens medlemmar att arbetet fungerar som det ska. Ibland
kanske vissa förstärkningar behövs inom något område.
Valberedningen har möjlighet att, efter förfrågan, närvara med en observatör vid något
av styrelsens sammanträden.
4. Valberedningen skall senast den 31 december året innan förbundsmötet tillfråga
dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för kommande
mandatperiod.
Senast den 31 januari skall valberedningen meddela röstberättigade organisationer vilka
som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval, samt begära förslag
på kandidater för valen under punkterna 11-13 i 2 kap. 5 §.

5. En aktiv valberedning jobbar för att medlemmarna själva ska komma med förslag på
personer som kan bli lämpliga styrelsemedlemmar.
Valberedningen pratar med var och en och hör efter hur hen ställer sig till att bli vald till
ett förtroendeuppdrag inom föreningen.

6. Valberedningen kan även komma med egna kandidatförslag.
Skulle någon i valberedningen komma i fråga som kandidat, ska den personen genast
kliva av sitt uppdrag i valberedningen.
7. Senast två veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge
röstberättigade organisationer sitt motiverade förslag beträffande varje val enligt 2 kap.
5 § 11-13 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till
valberedningen.
8. I valberedningens förslag presenteras de utvalda, gärna med en kort bakgrund.
I samband med presentationen ska valberedningen också informera om vilka personer
som i övrigt föreslagits till valberedningen.
9. Valberedningen har inget monopol på att lägga förslag utan varje medlem kan själv
nominera andra kandidater.
10. Valberedningen är ett förbundsorgan valt av medlemmarna på årsmötet. Det ska
stå fritt från styrelsen och i förbundets stadgar finns ofta en regel som säger att
styrelseledamöter inte är valbara till valberedningen.
11. Val av valberedning är speciell; det brukar aldrig finnas någon valberedning för
valberedningen. När punkten val av valberedning kommer upp på årsmötet gäller fri
nominering. Medlemmarna får rösta utifrån de förslag som kommer upp. Inget hindrar
dock ett förbund att ha en informell grupp som bereder val av valberedning.
12. Det är inte valberedningens ledamöters privata intressen eller tyckande som är det
viktiga. Den valberedning som lägger förslag utifrån egna tankar och idéer, utan
tillräcklig förankring i organisationen, kan förlora vid en omröstning. Om så sker visar det
att valen sannolikt kunde ha beretts på ett bättre sätt.
13. Om valberedningen gjort ett bra jobb och förankrat sitt förslag hos majoriteten av
medlemmarna bör valberedningens förslag röstas igenom. Det kanske inte ens behövs
votering, valen kan ske med acklamation (enstämmiga bifallsrop, utan reservation).

Utdrag ur skridskoförbundets stadgar:
3 Kap Valberedningen
1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen, som skall vara sammansatt av båda könen, utgörs av ordföranden och två
övriga ledamöter valda av förbundsmötet.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller två övriga ledamöter så bestämmer.
Valberedningen är beslutför när samtliga kallats och minst två är närvarande och ense om
beslutet.
2 § Åligganden
Valberedningen skall senast den 31 december året innan förbundsmötet tillfråga dem vilkas
mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för kommande mandatperiod.
Senast den 31 januari skall valberedningen meddela röstberättigade organisationer vilka som
står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval, samt begära förslag på
kandidater för valen under punkterna 11-13 i 2 kap. 5 §.
Senast två veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade
organisationer sitt motiverade förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna
samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad hen i denna egenskap fått
kännedom om.
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet
överlämnas till förbundsstyrelsen.
5 Kap Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som skall vara sammansatt av båda könen, utgörs av ordförande samt åtta
övriga ledamöter valda av förbundsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör samt övriga funktioner som anses
nödvändiga.
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen enligt 1 kap 6 §.
6 § Valbarhet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person.
Minst en av de av förbundsmötet valda revisorerna samt revisorsuppleanten, skall vara
auktoriserad eller godkänd revisor.
Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant.
Arbetstagare hos förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen
eller valberedningen.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.
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