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HSB SYDOST 

Postadress: Box 52, 351 03 Växjö, Besöksadress: Storgatan 14, Vxl: 010-451 30 00, hsb.se/sydost 

 

 

Bilaga 9 

(punkt 32 på dagordningen) 

 

VALBEREDNINGSINSTRUKTION  

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse 

respektive och föreningsgranskare beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och 

transparant 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. 

 

1. Tillsättande av valberedning 

Föreningen ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar 

inkluderade bospargruppen. Valberedningen ska ha en jämn könsfördelning samt 

åldersspridning samt etnicitet. 

I valberedningen bör inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande 

verksamhet.  

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna väljs till 

sammankallande Styrelseledamöter eller revisorer och närstående till dessa i HSB 

Sydost eller vd ska inte vara ledamot av valberedningen, eller delta i valberedningens 

överläggningar. 

 

Enligt stadgarna ska valberedningen ha minst tre ledamöter. En extra stämma ska hållas 

om antalet valberedare understiger tre, och att ett fyllnadsval då ska göras. Styrelsen har 

ansvar att kalla till sådan stämma. 

 

Valberedningen kan knyta en administrativ resurs till sig från HSB Sydost. Denne får 

dock inte vara vd eller annan person i ledande befattning. 

 

Mandattiden för valberedare är två år.  

2. Valberedningens arbetsuppgifter 

2.1 Allmänt 

Valberedningen är föreningsstämmans 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 med nominering till styrelse och föreningsgranskare 

tillämpa HSBs kod för föreningsstyrning.  

2.2 Arbetsordning och uppdrag 

Valberedningen ska vid sitt första möte anta en arbetsplan för sitt kommande arbete. 

Detta möte ska hållas senast tre månader efter ordinarie föreningsstämma.      

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska 

kunna fullgöra sina uppgifter. Vid sitt avslutande möte ska valberedningen utvärdera sitt 

arbete, vilken redovisas vid kommande stämma. Valberedningen bedriver sitt arbete 

under hela året från stämma till stämman.  

Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran 

följas. Valberedningens möten ska protokollföras. Protokollen är inte offentliga utan ett 
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internt material för valberedningen.  

Valberedningen ska informera medlemmarna möjligheten om att nominera 

personer till olika uppdrag genom brev, i medlemstidningen, på hemsidan samt 

på andra lämpliga sätt.  

 
Valberedningen ska ta del av HSB Sydosts affärsplan, strategier m.fl. dokument samt 

genom intervjuer med styrelseledamöterna och vd för HSB Sydost bilda sig en 

uppfattning om HSB Sydosts framtida verksamhet och kommande utmaningar för att få 

en samlad bild av den kompetens som styrelsen tillsammans bör besitta. 

Valberedningen ska även ges möjlighet att ta del av styrelsens egenutvärdering, för att 

bilda sig en uppfattning om hur väl styrelsens arbete fungerar. 

 

Detta ska sedan tjäna som vägledning i valberedningens arbete med att ta fram förslag 

till personer till olika uppdrag som svarar mot den gemensamma kompetensbild 

valberedningen fångat.   

 

När valberedningen lämnar sina förslag ska även hänsyn till spridning av ålder, kön och 

etnicitet ha tagits i de organ förslagen avser (styrelse, föreningsgranskare, 

medlemsutskott, förtroenderåd etc.). Valberedningens förslag ska meddelas föreningen i 

så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på 

föreningens hemsida samt i så många av föreningens informationskanaler som möjligt.  

Valberedningen ska på stämman presentera och motivera sina förslag samt lämna en 

redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. 

 

Valberedningen ska vidare förteckna samtliga personer som nominerats till olika 

uppdrag samt redovisa förteckningen till stämman inom samma tidsramar som gäller för 

annan information till stämman. 

 

2.3 Förslag till styrelse 

Valberedningen ska lämna förslag på antal ledamöter samt personer till 

styrelseledamöter och styrelseordföranden.  

 

Valberedningen ska också lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande 

och övriga ledamöter. Valberedningen ska också lämna förslag på övriga 

arvoden/ersättningar. 

Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för 

nyval eller omval. 

 

Av uppgifter bör minst följande framgå:  

 Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet 

 Övriga uppdrag inom HSB och andra väsentliga uppdrag 

 Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen 

 Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av 

den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende 

 

2.4 Förslag till föreningsgranskare  

Valberedningen ska lämna förslag till tillsättning av föreningsgranskare. 

Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av föreningsgranskare. 

Valberedningen ska lämna information om förhållanden som kan vara av betydelse för 
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medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna föreningsgranskarens kompetens och 

oberoende.  

2.5 Förslag till stämmoordförande 

Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie 

föreningsstämma. Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte 

föreslås till stämmoordförande.  

2.6 Förslag till andra uppdrag 

Valberedningen ska lämna förslag till andra uppdrag inom HSB Sydost som framgår av 

stadgar och som beslutas vid föreningsstämma. Valberedningen ska även lämna förslag 

till eventuellt arvode.  Förslaget ska meddelas föreningen i så god tid att förslaget kan 

tas med i kallelsen. 

3. Sekretess 

Mot bakgrund av den information som kan behöva ges till valberedningens ledamöter 

kan föreningen ha skäl att överväga behovet av sekretessförbindelser som syftar till att 

undanröja risk för att sådan information sprids selektivt i medlemskretsen.  

HSB Sydost har valt att teckna en sådan sekretessförbindelse för valberedningen.  

4. Arvode 

Arvode utgår till valberedningen enligt beslut på föreningsstämman, inom ramen för 

arvodesreglementet. 

5. Ändring av instruktion 

Valberedningen ska löpande utvärdera sitt arbete och till föreningsstämman lämna 

förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara 

lämpliga. Instruktionen fastställs av föreningsstämman. 

 

 


