
 
 
 
Arbetsordning för valberedningen 
 

Beslutad av styrelsen 2020-02-06 

 
Valberedning väljs av ordinarie föreningsmöte (årsmöte) och ska bestå av högst tre (3) 
ledamöter varav en sammankallande. 
 
Valberedningens uppgift är att tillse att tillräckligt antal kandidater finns för val till de olika 
uppdrag som skall tillsättas vid ordinarie föreningsmöte (årsmöte) enligt föreningens 
stadgar.  
 
Valberedningen ska till ordinarie föreningsmöte (årsmöte) föreslå: 
 
1. Ordförande för årsmötet 
2. Protokollförare (sekreterare) för årsmötet 
3. Två protokolljusterare tillika rösträknare (kan även utses direkt av årsmötet) 
4. Ordförande i styrelsen för ett år 
5. Ledamöter respektive suppleanter i styrelsen enligt gällande intervall i 
 stadgarna 
6. Revisorer jämte suppleanter enligt gällande intervall i stadgarna 
7. Övriga val som årsmötet önskar göra 
8. Arvoden till styrelse och revisorer förutom för auktoriserad/godkänd revisor som 
 upphandlats av styrelsen. 
 
I sitt arbete ska valberedningen beakta följande: 
 
A. Eftersträva  

— en bred åldersspridning bland styrelsens medlemmar, 
— mångfald och en jämn fördelning av kvinnor och män samt 
— skilda kompetenser till nytta för föreningens syfte och verksamhet. 

 

B. Säkerställa att styrelsemedlemmarna representerar en så bred förankring som 
 möjligt utifrån föreningens medlemmar. 
 



C. Tydlig dokumentation av valberedningens förslag ska redovisas för föreningens 
 medlemmar senast två (2) veckor före årsmötet. Redovisning får ske via epost 
 och/eller på föreningens hemsida. 
 
 
Översyn och revidering 
Valberedningen ska löpande hålla kontakt med styrelsens medlemmar om hur 
styrelsearbetet bedrivs samt säkerställa medlemmens intresse och förutsättningar för 
framtida arbete i styrelsen. Valberedningen får ta del av styrelseprotokollen efter att de 
justerats.  
 
 
 
 
Ovanstående dokument ska ses över en gång om året och beslutas av styrelsen. 
 
 
 


	Arbetsordning för valberedningen
	Valberedning väljs av ordinarie föreningsmöte (årsmöte) och ska bestå av högst tre (3) ledamöter varav en sammankallande.
	Valberedningens uppgift är att tillse att tillräckligt antal kandidater finns för val till de olika uppdrag som skall tillsättas vid ordinarie föreningsmöte (årsmöte) enligt föreningens stadgar.
	Valberedningen ska till ordinarie föreningsmöte (årsmöte) föreslå:
	1. Ordförande för årsmötet
	2. Protokollförare (sekreterare) för årsmötet
	3. Två protokolljusterare tillika rösträknare (kan även utses direkt av årsmötet)
	4. Ordförande i styrelsen för ett år
	5. Ledamöter respektive suppleanter i styrelsen enligt gällande intervall i  stadgarna
	6. Revisorer jämte suppleanter enligt gällande intervall i stadgarna
	7. Övriga val som årsmötet önskar göra
	8. Arvoden till styrelse och revisorer förutom för auktoriserad/godkänd revisor som  upphandlats av styrelsen.
	I sitt arbete ska valberedningen beakta följande:
	A. Eftersträva
	— en bred åldersspridning bland styrelsens medlemmar,
	— mångfald och en jämn fördelning av kvinnor och män samt
	— skilda kompetenser till nytta för föreningens syfte och verksamhet.
	B. Säkerställa att styrelsemedlemmarna representerar en så bred förankring som  möjligt utifrån föreningens medlemmar.
	C. Tydlig dokumentation av valberedningens förslag ska redovisas för föreningens  medlemmar senast två (2) veckor före årsmötet. Redovisning får ske via epost  och/eller på föreningens hemsida.
	Översyn och revidering
	Valberedningen ska löpande hålla kontakt med styrelsens medlemmar om hur styrelsearbetet bedrivs samt säkerställa medlemmens intresse och förutsättningar för framtida arbete i styrelsen. Valberedningen får ta del av styrelseprotokollen efter att de ju...
	Ovanstående dokument ska ses över en gång om året och beslutas av styrelsen.

