
 
 
 
 

Valberedning – kommitté med stort ansvar 
 
Det är angeläget att årets viktigaste möte – Årsstämman – är väl förberett.  
Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp vars uppdrag är att förbereda 
föreningens val av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt 
revisorer och revisorssuppleanter.  
Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och 
bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt hanterar 
föreningens verksamhet. 
Valberedningen går att nå via föreningens hemsida:  
 
Syftet med en valberedning  

• Varje årsstämma ska, med valberedningens förslag som underlag, tillsätta 
ledamöter i styrelsen som ska vara balanserad vad gäller erfarenhet och 
nytänkande. 

• De nominerade ska ha förmåga att, i samverkan med andra, åstadkomma 
det bästa möjliga för föreningen.  

• Valberedningen är fri att nominera personer under förutsättning att 
denne är medlem i föreningen vid tidpunkten för valet. 

• En god dialog bör upprättas mellan valberedningen och styrelsen. 
Valberedningen bör i denna dialog hålla sig underrättad om hur arbetet i 
styrelsen fungerar och om styrelsens sammansättning, utifrån kompetens 
och engagemang, ger rätt förutsättning att hantera de frågor som 
förbundet står inför.  

• Valberedningen bör sträva efter att kontakta distrikt, medlemmar och 
personal för att skapa sig en uppfattning hur de förtroendevalda utför sina 
uppdrag. 

• Valberedningen ska vara beredd att pröva varje styrelse- och 
suppleantplats och inte tveka att föreslå förändringar. Detta gäller även 
om ingen avsägelse föreligger. 

• Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa. 
 
Vilka krav ställs på ledamot i en valberedning? 

• Ledamöterna ska vara beredda att seriöst arbeta med 
valberedningsarbetet. 



• Ledamöterna ska ha god kunskap om organisationen, styrelsearbetet och 
de krav som ställs på en förtroendevald. 

• Ledamöterna ska ha god personkännedom. 
• Ledamöterna bör inte stå i beroendeställning, eller ha familjeband, till de 

nominerade. 
• Ledamöterna ska vara öppna för synpunkter och förslag från 

medlemmarna. 
 
Varför ska valen vara förberedda? 

• Det kan vara tidskrävande att få kandidater till olika poster. 
• De kandidater som föreslås ska veta vad som förväntas och krävs av dem 

så att de aktivt kan arbeta i styrelsen. 
• Undvika oförberedda val. 

 
Vem utser en valberedning?  

• Valberedningen utses enligt stadgarna av årsstämman. 
• Valberedningen ska inte nominera sina efterträdare.  
• Är det möjligt vore avgående styrelseledamöter lämpliga till 

valberedningen. 
 
Hur många ledamöter består valberedningen av? 

• Valberedningen består av 3 ledamöter med växelvis avgång.   
• Längsta mandatperiod är 3 år.  
• Det är viktigt med rotation inom valberedningen, annars finns det risk för 

styrning.  
 
Valberedningens arbete  

.  
• Valberedningen bör informera sig om styrelsens verksamhetsplan, ska ha 

tillgång till alla protokoll och vara väl förtrogen med föreningens stadgar.  
• Valberedningen ska ta reda på vilka poster som ska bemannas.   
• Valberedningen kan även närvara vid enstaka styrelsesammanträden för 

att se hur styrelsen fungerar.  
• Göra en sammanställning av ledamöternas och suppleanternas närvaro 

vid styrelsemöten under året. 
• Förslag och synpunkter som kommer till valberedningen ska behandlas 

med sekretess. 
• Styrelsen får inte leda eller påverka valberedningens arbete. 
• Valberedningens arbete är ett lagarbete som till stor del sker via mail, 

telefonsamtal eller personliga kontakter. 
• Valberedningen ska svara för att en nomineringslista upprättas. Denna 

lista är ett internt arbetsmaterial. 



• Nomineringarna svarar en enig valberedning för.  
• Medlemmarna ska upplysas om möjligheten att komplettera eller komma 

med nya förslag. 
 
De nominerade 

• De nominerade ska ha accepterat nomineringen och vara beredda att 
seriöst arbeta för föreningens bästa. 

• De nominerade ska ha olika ålder, god geografisk spridning och 
representera olika kompetensområden. 

 
Tidplan 

• Valberedningens arbete pågår parallellt med styrelsens arbete under hela 
det år den är vald.   

• För att inkomna förslag ska hinna behandlas ska dessa vara 
valberedningen tillhanda vid årsskiftet. 

• Valberedningens förslag ska vara föreningen tillhanda två månader innan 
årsstämman för att hinna postas tillsammans med medlemsutskicket. 

 
Styrelsemedlems avhopp under mandatperiod 

• Valberedningen ska undersöka orsak till avhopp under löpande 
mandatperiod så att valberedningen kan redovisa detta för 
medlemmarna. 

 
• Valberedningen ska redovisa hur de har arbetat under året och motivera 

nomineringarna. 
• Det är lämpligt att valberedningen försäkrar sig om att de nominerade är 

närvarande vid stämman för en kort presentation. 
 


