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Instruktion för valberedning i HSB Mölndal 

(Nummer i kanten refererar till HSBs kod för föreningsstyrning). 

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av sty-
relse respektive revisorer beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen 
process. Den ska ge alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på, och lämna förslag till respek-
tive fråga vilket skapar goda förutsättningar för väl underbyggda beslut. 

A. Valberedningens arbetsuppgifter 

Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättnings-
frågor med syfte att skapa ett väl underbyggt underlag för stämmans behandling av dessa 
ärenden. 

Valberedningen ska i sitt uppdrag likabehandla samtliga kandidater och ta hänsyn till Finans-
inspektionens riktlinjer. 

Valberedningen ska föreslå kandidater så att styrelsen gemensamt besitter en bred och god 
kompetens samt bidrar till en fortsatt positiv utveckling av HSB Mölndal. Styrelsen ska även 
ha en sammansättning som speglar medlemssammansättningen i föreningen. 

Som underlag för sina förslag ska valberedningen bedöma i vilken grad den nuvarande styrel-
seordföranden och övriga styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas till följd av före-
ningens läge och framtida inriktning. 

2.2.2 Valberedningen ansvarar för att en presentation av valberedningen inklusive kontakt-
uppgifter lämnas på föreningens webbplats. Om en ledamot lämnar valberedningen skall upp-
gift om detta också lämnas. 

B. Nomineringar 

1.1.4 HSB-föreningen skall senast sex månader innan föreningsstämman informera om med-
lems rätt att nominera kandidater till styrelse, revisor och valberedning. Uppgifterna (se 2.2.7) 
ska lämnas på föreningens webbplats. 

Valberedningen ska i sitt arbete med nominering av styrelse och revisorer tillämpa HSBs kod 
för föreningsstyrning. Den ska även arbeta efter denna instruktion, samt efter gällande lagar 
och förordningar. Ledamöter i valberedningen ska genomgå utbildning för sitt uppdrag, enligt 
HSB Riksförbunds riktlinjer. 

2.2.7 Valberedningen ansvarar för att information om nominering av styrelseledamot, valbe-
redning och revisor lämnas på föreningens webbplats. Uppgifterna ska omfatta: 

• Hur det går till att nominera. 

• Vem som kan nominera och nomineras. 

• Vart nomineringen ska sändas. 
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• Sista datum för att sända nomineringen för att den ska hinna behandlas av valbered-
ningen inför föreningsstämma. 

Bostadsrättsföreningarna ska informeras om när nomineringstiden går ut. Detta ska ske med 
en frist av två månader. 

2.2.11 Valberedningen skall senast 4 veckor före föreningsstämman lämna skriftlig redogö-
relse av samtliga nominerade till styrelsen enligt nedanstående:  

• Ålder 
• Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet 
• Ev. uppdrag i föreningen 
• Andra väsentliga uppdrag 
• Det år ledamoten invaldes i styrelsen 

Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den före-
slagna ledamotens kompetens och oberoende. Det ska framgå vem som nominerat vem. 

Som ett komplement till kallelsen ska ovanstående informationen även lämnas på föreningens 
webbplats 

C. Stämmoordförande 

2.2.3 Valberedningen skall bereda frågan om val av stämmoordförande till föreningsstämma.  

D. Styrelse 

2.2.10 Valberedningen skall lämna förslag till val och arvodering av ledamöter och styrelse-
ordförande vilket skall bifogas kallelsen till föreningsstämman. 

Informationen om vilka som nominerats och fortfarande står till förfogande skall lämnas på 
föreningens webbplats.  

2.2.13 Valberedningen skall på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag. 
Denna redogörelse skall även lämnas på föreningens webbplats. 

2.2.14 Valberedningen ska också muntligen lämna en redogörelse för hur arbetet bedrivits. 

E. Revisorer 

Valberedningen ska lämna förslag på antal revisorer, vilka samtliga måste vara godkända eller 
auktoriserade enligt lagen om inlåningsverksamhet. HSB Riksförbund utser alltid en revisor 
och om endast en revisor väljs blir det därmed samma revisor som HSB Riksförbund utsett.  

2.2.12 För den/de person/er som valberedningen föreslår för nyval/omval till revisor skall 
följande information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen: 

• Omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under 
de senaste tre åren. 
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• Det år revisorn invaldes till uppdraget i föreningen 

Av materialet ska framgå vem som nominerat vem. 

F. Föreningsgranskare 

Valberedningens skall lämna förslag till val och arvodering av föreningsgranskare. 

2.2.12 För den/de person/er som valberedningen föreslår för nyval/omval till förenings-
granskare skall följande information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement 
till kallelsen: 

• Omfattningen av den föreslagna föreningsgranskarens tjänster till föreningen utöver 
revision under de senaste tre åren. 

• Det år föreningsgranskaren invaldes till uppdraget i föreningen 

Av materialet ska framgå vem som nominerat vem. 

G. Tillsättning av valberedning 

Föreningen skall ha en valberedning som väl representerar föreningens medlemssammansätt-
ning. 

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verk-
samhet eller på annat sätt kan skada föreningen eller dess medlemmar. 

2.1.3 Uppgift om de personer som står till förfogande till valberedning samt förslag på arvo-
dering av valberedningen skall bifogas kallelsen till föreningsstämman samt lämnas på före-
ningens webbplats. 

2.1.4 För de personer som står till förfogande till valberedning skall följande information 
lämnas på föreningens webbplats som ett komplement till kallelsen: 

• Ålder 
• Ev. uppdrag i föreningen 
• Andra väsentliga uppdrag 
• Det år ledamoten invaldes i valberedningen 
• Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av 

den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende. 

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter och en av dessa ledamöter till sam-
mankallande. Styrelseledamöter eller verkställande direktör ska inte vara ledamot av valbe-
redningen. Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av minst tre ledamöter och en suppleant. 

Mandattiden för valberedare är ett år. 

H. Sammanträden 
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Valberedningen ska sammanträda så ofta som krävs för att valberedningen ska kunna fullfölja 
sina arbetsuppgifter. Samtliga valberedare ska bli kallade i god tid före varje möte. Om leda-
mot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.  

Valberedningens kalendarium ska publiceras på föreningens webbplats. 

Valberedningen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valberedare, eller det högre 
antal som föreskrivs i stadgarna, är närvarande. Valberedningen är endast beslutsför när samt-
liga valberedare har blivit kallade. 

I. Sekretess 

2.2.6 Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intresse och inte obehö-
rigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. 

J. Arvode 

2.1.3 Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämman. 

K. Budget 

För att utföra sina arbetsuppgifter har valberedningen en budget på upp till 10.000 kr för mö-
teskostnader. 

L. Ändring av instruktion 

2.2.1 Valberedningsinstruktionen ska fortlöpande utvärderas. Instruktionen fastställs av fören-
ingsstämman. 


