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NOMINERING 2020
Vänligen texta tydligt: 

Namn 

Födelseår 

Adress 

Telefon 

E-post 
Nuvarande 
uppdrag* 

Tidigare 
uppdrag* 

Föreslås till  ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
Övrigt, t ex 
utbildning, 
yrke, fritid 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

Datum 

Underskrift 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

* Uppdrag = Ledamot, ordförande, vice ordförande, valberedningen etc i olika 
sammanhang

Förslaget måste vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2020. 

Valberedningen HSB Södermanland 

HSB Södermanland 

Box 304 

611 26 Nyköping 

E-post: info.sodermanland@hsb.se
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HSBs kod för föreningsstyrning anger följande:  
 
Valberedning 
Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive revisorer bör beredas genom en av 
medlemmarna styrd, strukturerad och öppen process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på 
och lämna förslag i respektive fråga och som skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut. 
 
Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i dessa val- och arvodesfrågor. De 
ska lämna förslag till stämmoordförande för föreningsstämma, ordförande till styrelsen, ledamöter till 
styrelsen och revisorer. Valberedningen ska genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater 
till dessa poster. Som underlag för sina förslag ska valberedningen bedöma i vilken grad den nuvarande 
styrelseordföranden och övriga styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas till följd av 
föreningens läge och framtida inriktning.  
 
 
 
2.2.11 
För de personer som valberedningen föreslår för nyval/omval till föreningsstyrelsen ska följande 
information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen (se 1.1.6): 
• Ålder. 
• Huvudsaklig utbildning. 
• Huvudsaklig arbetslivserfarenhet. 
• Eventuella uppdrag i föreningen. 
• Andra väsentliga uppdrag. 
• Det år ledamoten invaldes i styrelsen (gäller vid omval). 
• Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till föreningen och 
föreningsledningen. 
• Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna 
ledamotens kompetens och oberoende 
 
2.2.8 
Den som nomineras ska förse valberedningen med underlag för bedömning av eventuell 
beroendeställning 
 


	nominering 2018

