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INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN 
 
Valberedningen är stämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte 
att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Valberedningen ska i sitt 
arbete tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning. 
 
I valberedningen bör ingå personer såväl representerande HSBs bostadsrättsföreningar som 
bospararna. I valberedningen bör icke ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande 
verksamhet. En av ledamöterna ska utses till ordförande. Styrelseledamöter eller verkställande 
direktören ska inte vara ledamot i valberedningen. Valberedningen kan, om den själv bedömer detta 
lämpligt, biträdas av tjänsteman från kontoret eller annan därtill lämplig person för 
protokollskrivning samt administrativ assistans. 
 
Valberedningen ska via föreningens hemsida informera om hur det går till att nominera kandidater 
till förtroendeuppdrag inom HSB Göteborg, vem som kan nominera och nomineras, vart nominering 
ska sändas samt sista datum för att sända nominering för att den ska hinna behandlas av 
valberedningen inför föreningsstämman.  
 
Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen, och även på vem som bör utses till 
ordförande. Valberedningen ska också lämna förslag till arvode för styrelsens ledamöter. 
Valberedningen ska också på liknande vis lämna förslag på revisorer och ersättning för dessa. 
 
Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande och till protokolljusterare, vilka 
dessförinnan ska ha klargjort att de är enkelt tillgängliga per post och/eller telefon de närmaste 
veckorna efter aktuell stämma. Motivet till detta är att föreningen enligt lag är skyldig att inom tre 
veckor hålla justerat stämmoprotokoll tillgängligt för medlemmarna. Valberedningen ska även lämna 
förslag på rösträknare. 
 
Valberedningens förslag ska meddelas föreningen i så god tid att det kan presenteras i kallelsen till 
föreningsstämman, på föreningens hemsida samt i övriga lämpliga informationskanaler. 
 
Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås till omval eller 
nyval så att föreningen kan lämna relevanta uppgifter om personen på föreningens hemsida. Om 
ingen förnyelse av styrelsen föreslås, ska valberedningen särskilt motivera detta.   
 
Valberedningen ska lämna förslag på fullmäktige och suppleanter till HSB Riksförbunds 
föreningsstämma för beslut i HSB Göteborgs styrelse. 
 
Valberedningen ska sammanställa inkomna nomineringar avseende uppdrag som valberedare. HSB 
Göteborgs styrelse ansvarar för beredning av förslag till arvode för valberedningen.  
  
Valberedningen ska även årligen lämna en redogörelse över hur man bedrivit arbetet.  
 
Valberedningen ska ha kontinuerlig kontakt med styrelseledamöterna, ta del av styrelsens årliga 
utvärdering samt genomföra intervjuer med styrelseledamöter och VD för att skaffa sig en klar bild 
av hur styrelsearbetet bedrivs. 
 
 



I sina kontakter med föreslagna personer ska valberedningen ta fram uppgifter om dessa, vilka är 
relevanta för stämmans bedömning av de föreslagna. En av de uppgifter varom nominerade personer 
ska lämna uppgift, är huruvida man har någon så kallad belastning, vilken kan vara till men för 
personens förtroende och lämplighet för uppdraget. 
 
Följande principer bör gälla för nominering av kandidater till förtroendeuppdrag: 

- Huvudkrav är medlemskap i HSB Göteborg samt personliga kvalifikationer och rätt 
kompetens 

- Åldersspridning 
- Geografisk spridning 
- Tyngdpunkt på personer från bostadsrättsföreningar inom HSB Göteborg  
- Kännedom om HSB och kooperationen 
- Jämn könsfördelning 
- Mångfald 
- Kontinuerlig förnyelse av styrelse och övriga förtroendeuppdrag 


