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Handledningen bygger pa material som aterfinns i boken "Ledning av ideella foreningar och 
folkrorelseorganisationer" (Sober Forlag, Bertil Lindberg 2000). 



Forord 

Att vara ledamot av valberedningen ar ett av de viktigaste uppdragen i foreningen. Det innebar 
ett ansvar som har verkningar langt in i framtiden. Mycket langre an den tid som valet av 
foreningsstyrelsen formellt galler. 

Uppdraget for valberedningen ar inte endast att framlagga forslag som tillgodoser behoven pa 
kort sikt. Varje arsmote ska, med valberedningens forslag som underlag, tillsatta ledamoter som 
gor att styrelsen ar balanserad vad galler a ena sidan erfarenhet och a den andra behovet av 
fornyelse. For samtliga uppdrag som valberedningen lamnar forslag pa galler att de foreslagna 
personerna ska besitta de kunskaper och insikter som uppdraget kraver och darutover aven viljan 
att i samverkan med andra astadkomma det basta mojliga for foreningen. 

Forutsattningarna vaxlar mellan vara foreningar. Den handledning du nu har i din hand ska lasas 
med utgangspunkt i den egna foreningens situation. Forfattaren har valt att beskriva hur ett 
sadant arbete kan utforas for att na maximal effekt. 

Las handledningen och ta vara pa det som bast passar din forening. Den ar under alla 
omstandigheter vard den basta styrelse som vara medlemsmassiga resurser ger oss. 



Inledning 

Valberedningens framsta och enda uppgift ar att framlagga forslag som ar bra foreningen. 
Valberedningen ar fri att foresla de personer den onskar, under forutsattning att denne ar medlem 
i organisationen vid tidpunkten for valet. Att nagon som sitter i styrelsen vill vara kvar i den 
funktionen ar i sig aldrig nagot motiv for att foresla omval. 

En annan vanlig fraga ar den om ledamot av valberedningen kan kandidera till nagon av de 
poster som stamman ska besatta. Svaret ar ja, men konsekvenserna blir att personer ifraga 
frantrader uppdraget i valberedningen. 

Minneslista for valberedningens arbete 

Fas I 

1. Faststall tidpunkt for forsta sammantradet, vilket bor hallas under hasten. Stamman har utsett 
en sammankallande/ ordforande for valberedningen. Valberedningen gar igenom denna 
handledning for arbetet. Tidplan for arbetet upprattas.

2. Ta kontakt med styrelsens ordforande som far redogora for hur arbetet i och samarbetet inom 
styrelsen fungerar. Ga igenom ledamot for ledamot med ordforanden.

3. Planera in sammantrade. Tala vid detta med var och en av ledamoterna. 

Fas II 

1. Tala med, eller skriv till, var och en av de personer som ar berorda av den kommande 
stammans beslut. Fraga dem om de, for den handelse de blir foreslagna, ar beredda att pa nytt sta 
till forfogande. Betona redan vid denna kontakt att valberedningen kanner sig fri, att aven vid ett 
ja till fortsatt uppdrag avsta fran att foresla vederborande for omval.

2. Inbjud medlemmarna att nominera personer till de olika funktionerna. Stall i det 
sammanhanget kravet att den som foreslas ska vara tillfragad. Detta far inte tolkas sa att 
valberedningen ar befriad fran uppgiften att stalls motsvarande fraga direkt till den personen, om 
det £inns ett intresse hos valberedningen att prova hans eller hennes kandidatur.

3. Forteckningar over dem som foreslagits till olika poster upprattas.

4. Hall en lopande kontakt med den tilltankte styrelseordforanden. 

Fas III 

1. Valberedningen sammanstaller ett preliminart forslag. Kontakt tas bl.a. med den tilltankte 
ordforanden innan valberedningen definitivt faststaller sitt forslag.

2. De som forslas valjas av stamman till olika funktioner informeras om detta.

3. Kontakt tas med de personer, som forklarat sig beredda att lata sig omvaljas, men som 
valberedningen inte vill foresla till omval. Dessa bor valberedningen aven delge de motiv som den 
har for sina stallningstaganden. Observera att valberedningen knappast har nagon skyldighet att 
informera de ovriga personer som nominerats, men som inte kommer ifraga. Detta under
fomtsattning att valberedningen inte har varit 1 kontakt med dem och diskuterat eventuella 
uppdrag. 

Fas IV

Valberedningens förslag jämte presentation av de föreslagna kandidaterna bör distribueras 
tillsammans med stämmohandlingarna.  
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