
Uppdragsbeskrivning: Valberedning 

Valberedare 

Att sitta i en valberedning är ett viktigt förtroendeuppdrag, kanske ett av de allra viktigaste. 

Valberedningen ska föreslå de nominerade som, genom sitt samarbete inom styrelsen, kan 

utgöra det lag som är bäst lämpat att leda det fackliga arbetet. Därför är det viktigt att 

valberedningen arbetar under hela verksamhetsåret och inte bara under några hektiska 

veckor före årsmötet. 

Formella förutsättningar 

Klubbens valberedning väljs på klubbens årsmöte och består en valberedare från varje 

sektion. De som sitter i valberedningen kan inte samtidigt inneha ett förtroendeuppdrag i den 

styrelse som de ska lägga förslag till. Om valberedningen föreslår någon av sina ledamöter 

till en förtroendepost ska denne avgå ur valberedningen. Valberedningen lägger inte förslag 

på vilka som ska ingå i den nya valberedningen. Klubbstyrelsen bereder valet till 

valberedning som väljs av klubbens medlemmar på årsmötet. 

Kompetens 

Valberedningen ska bestå av personer med god kännedom 

Om den fackliga verksamheten 

Om medlemmarna i organisationen 

Hur organisationen är uppbyggd 

Vad uppdragen i styrelsen innebär 

Valberedningens uppgift 

Valberedningen sammanställer de nomineringar för de olika posterna som ska väljas av 

klubbens medlemmar. Valberedningen är även fri att föreslå andra kandidater. 

Valberedningen lägger förslag till val av klubbstyrelsens ordförande, kassör, ordinarie 

ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare. 

Nomineringar inkommer till valberedningens mail eller via brevpost. Nomineringarna avslutas 

på klubbens nomineringsmöte. När nomineringarna är avslutade publicerar valberedningen 

en lista över samtliga nominerade. Innan valet äger rum presenterar samt motiverar 

valberedningen sitt förslag. De föreslagna ska vara tillfrågade och ha accepterat uppdraget 

innan valberedningen lägger sitt förslag. 

Valberedningen ska träffa styrelsen, för att bilda sig en uppfattning om hur styrelsearbetet 

fungerar. Det är praxis att tillfråga de ledamöter vars mandatperiod går ut om de vill ställa 

upp för omval. 

Valberedningen har ett ansvar för att till alla nominerade kandidater beskriva och tydliggöra 

vad som ingår i uppdraget. Kandidater som ställer upp till olika förtroendeuppdrag inom 

klubben ska förstå att det förväntas en delaktighet samt ett engagemang och 

ansvarstagande från personen om den blir vald. 

Valberedningen ska informera och motivera berörd uppdragsinnehavare/styrelseledamot 

varför han/hon inte föreslås till omval. 

Valberedningen ska i sitt arbete ta hänsyn till att en jämn könsfördelning uppnås och att olika 

medlemsgrupper blir representerade på ett bra sätt. De förtroendevalda ska ha en 

sammansättning av olika kompetenser, så att målen i det fackliga arbetet uppnås. 

Valberedningen ansvarar för katalogen med de nominerade kandidaterna inför valet. I 

katalogen ska det tydligt framgå vilka som valberedningen föreslår och varför. Katalogen ska 

vara klar i god tid innan valet och publiceras på klubbens hemsida. 


