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Instruktion för valberedning i HSB Umeå 
 

Fastställd vid föreningsstämma den 22 maj 2014 

 

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

respektive revisorer 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.  

 

Valberedningen skall ha en sammansättning som återspeglar våra medlemmars bakgrund. Det 

innebär att de skall ha en lämplig sammansättning av ålder, kön och etniskt ursprung.  

 

I valberedningen ska inte ingå personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet. 

 

Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till 

sammankallande. Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av 

valberedningen. Enligt stadgarna ska valberedningen ha minst tre ledamöter och en suppleant. 

Stämman fastställde att antalet ledamöter ska vara minst tre och högst fem. 

 

Mandattiden för valberedare är 2 år. 

 

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och antalet valberedare 

understiger tre inklusive suppleant, så skall det kallas till en extra stämma. Stämman skall besluta 

om fyllnadsval.  

 

2. Valberedningens arbetsuppgifter 

 

 

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 av styrelse och revisor tillämpa HSBs kod för 

föreningsstyrning.  

Valberedningen har rätt till information om affärsplanen samt de prioriteringar och strategier som 

är fastställda i HSB Umeå. Insynen skall fungera som underlag för att fastställa den kravprofil 

som styrelsen behöver för att fullgöra sitt uppdrag inom styrelsen. 
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2.1 Styrelse 

 

Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen.  

Valberedningen har rätt att förutom information från ovanstående strategidokument även inhämta 

sypunkter från verkställande ledningen. 

De skall även beakta betydelsen av spridning i ålder, bredd i kompetens och geografisk spridning 

bland styrelseledamöterna. 

 

Valberedningen ska också lämna förslag på fasta styrelsearvodet uppdelat mellan ordförande och 

övriga ledamöter. De skall även lämna förslag på ersättning för arbetsutskottet. 

Sammanträdesarvodena i övrigt skall följa Umeå kommuns ersättningsregler.  

 

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. Valberedningens förslag skall publiceras senast två veckor 

innan stämman på föreningens hemsida.  

 

Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller 

omval så att föreningen kan lämna följande uppgifter om personen på föreningens hemsida: 

 Ålder  

 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 
 

Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur de har bedrivit arbetet som ska lämnas på 

hemsidan och i så många av föreningens informationskanaler som möjligt. Redogörelsen skall 

publiceras senast den 10 maj på föreningens hemsida. 

 

Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild 

motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska också lämna en 

redogörelse för hur dess arbete har bedrivits. 

 

 

2.2 Revisor 

 

Antalet revisorers skall vara lägst två och högst fyra med högst en suppleant. HSB Riksförbund 

utser en revisor. Övrig revisor väljs av stämman efter förslag från valberedningen.  

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.  

Valberedningens förslag skall publiceras senast två veckor innan stämman på föreningens 

hemsida.  
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Valberedningen ska lämna information om förhållanden som kan vara av betydelse för 

medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende på 

föreningens hemsida.  

 

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

för hur valberedningens arbete har bedrivits. 

 

2.3 Stämmoordförande 

 

Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma. 

Förslaget ska lämnas i så god tid att det kan presenteras i kallelsen till stämman samt av 

valberedningen vid stämman. Sista datum är två veckor innan stämman.  

 

Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämmoordförande. 

 

2.4 Valberedare 

 

Valberedningen har en viktig funktion och dess ledamöter skall väljas av stämman. 

En valberedare ska ha stor kännedom och kompetens om föreningens verksamhet, de kooperativa 

grunderna samt ha ett stort kontaktnät av förtroendevalda inom HSB Umeås verksamhetsområde. 

 

Bostadsrättföreningarna skall tydligt informeras om deras rätt att nominera ledamöter till 

valberedningen. Informationen skall lämnas på föreningens hemsida men även skickas ut direkt 

via post eller mail till ordförande i respektive bostadsrättsförening.  

HSB kontoret ansvarar för att informationen lämnas via dessa kanaler.  

 

Nomineringar från bostadsrättsföreningarna till valberedning skall lämnas HSB Umeå kontor 

senast den 30 mars. Nomineringen skall innehålla motivering och presentation av kandidatens 

erfarenheter och kompetens  

Den sittande valberedningen ska lämna uppgift till HSB Umeå kontor om man står till förfogande 

för omval, senast den 30 mars 

 

HSB kontoret sammanställer samtliga förslag med namn och motiveringar och överlämnar 

uppgifterna till stämmoordföranden. Samtliga nominerade presenteras i samband med kallelsen 

till föreningsstämman.  

 

Vid stämman presenterar stämmoordförande de föreslagna nomineringarna med motiveringar 

som valberedare.  

 

 

 

3. Sammanträden 

 

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att kunna fullgöra sina uppgifter. De 

bör hålla minst tre sammanträden per år. 

 

Om ledamot i valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas ska begäran följas.  
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Valberedningens möten skall protokollföras. 

 

4. 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.  

Samtliga valberedare skall underteckna en särskild sekretessförbindelse före uppdraget. 

 

5. Arvoden 

 

Sammanträdesarvodena skall följa Umeå kommuns ersättningsregler. 

Styrelsen skall lämna förslag på till arvodet. Beslut tas av föreningsstämman.  

 

6. Ändring av instruktionen 

 

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. 

 

 

 


