
Vägledning	  för	  Valberedningen	  i	  88	  Pedalen	  
Antagen	  av	  styrelsen	  2017-‐12-‐14	  
	  
	  
Valberedningens	  uppdrag	  
	  	  
Syftet	  med	  valberedningens	  arbete	  är	  att	  föreningsstämman	  ska	  ha	  ett	  väl	  underbyggt	  förslag	  att	  ta	  
ställning	  till	  när	  det	  gäller	  val	  av	  personer	  som	  ska	  arbeta	  för	  föreningens	  bästa,	  dvs.	  de	  som	  ska	  ingå	  
i	  styrelsen,	  vara	  internrevisorer,	  ingå	  i	  valberedningen	  och	  ev.	  andra	  förtroendeuppdrag	  som	  tillsätts	  
av	  stämman.	  	  
	  
Medlemmar	  i	  föreningen	  ska	  informeras	  i	  god	  tid	  inför	  stämman	  om	  möjligheten	  att	  nominera	  
kandidater	  till	  uppdragen	  och	  hur	  nomineringar	  ska	  ske.	  Valberedningen	  ska	  också	  bedriva	  
uppsökande	  verksamhet	  för	  att	  säkerställa	  att	  medlemmarna	  får	  inblick	  i	  nomineringsarbetet	  och	  
själva	  kan	  anmäla	  intresse	  för	  uppdragen.	  Valberedningen	  ska	  ta	  emot	  och	  behandla	  alla	  
nomineringar.	  	  
	  
Alla	  medlemmar	  i	  föreningen	  kan	  komma	  ifråga	  för	  uppdragen,	  likaså	  deras	  familjemedlemmar	  
förutsatt	  att	  de	  är	  bosatta	  och	  mantalsskrivna	  på	  adressen	  Alla	  nominerade	  ska	  redovisas	  för	  
föreningsstämman.	  

Valberedningen	  ska	  i	  sitt	  arbete	  iaktta	  sekretess	  gällande	  enskilda	  personer.	  Arbetet	  ska	  vara	  
konfidentiellt	  och	  anteckningar	  om	  enskilda	  ska	  föras	  med	  försiktighet	  och	  utan	  insyn	  för	  andra	  än	  
valberedningens	  medlemmar.	  Valberedningen	  ska	  säkerställa	  att	  styrelsen	  gemensamt	  har	  en	  bred	  
och	  god	  kompetens	  för	  föreningens	  behov.	  	  

Valberedningen	  ska	  också	  inför	  föreningsstämman	  föreslå	  arvoden	  till	  de	  förtroendevalda.	  

Förtroendeposter	  bör	  inte	  innehas	  av	  personer	  som	  bedriver	  verksamhet	  som	  konkurrerar	  med	  
föreningen	  eller	  på	  annat	  vis	  kan	  skada	  föreningen.	  	  

Valberedningens	  sammansättning	  och	  arbetsformer	  

Valberedningen	  bör	  bestå	  av	  minst	  3	  personer	  och	  en	  av	  dessa	  ska	  av	  föreningsstämman	  utses	  till	  
ordförande.	  Ledamöterna	  får	  inte	  samtidigt	  inneha	  andra	  förtroendeuppdrag	  inom	  föreningen.	  
Endast	  personer	  som	  är	  fysiskt	  boende	  i	  föreningen	  får	  ingå	  i	  valberedningen.	  

	  Valberedningen	  är	  beslutsför	  när	  mer	  än	  hälften	  av	  ledamöterna	  är	  närvarande	  och	  enbart	  om	  
samtliga	  i	  valberedningen	  blivit	  kallade.	  

Minst	  en	  gång	  per	  år	  ska	  valberedningen	  möta	  hela	  styrelsen	  för	  att	  informera	  sig	  om	  styrelsens	  
arbetsformer,	  samarbete	  och	  behov	  inför	  framtiden	  i	  form	  av	  särskild	  kompetens.	  Styrelsens	  
ordförande	  och	  valberedningens	  ordförande	  ansvarar	  för	  tidpunkt	  av	  detta	  möte.	  

Valberedningen	  ska	  i	  god	  tid	  innan	  utskick	  av	  kallelse	  till	  föreningsstämman	  skriftligen	  redovisa	  sina	  
förslag.	  På	  föreningsstämman	  ska	  valberedningen	  presentera	  och	  motivera	  sina	  förslag.	  

	  	  


