
VALBEREDNINGENS INSTRUKTION 

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning bör föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse respektive 
revisorer beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent 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. I valberedningen bör inte ingå 
personer som bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet. Valberedningen arbetar under sekretess 
och har därmed tystnadsplikt.

1.2 Valberedare 
Styrelsen ska förbereda valet av kommande valberedning samt upplysa föreningsstämman om vilka 
nomineringar som inkommit och vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval. 
Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter, en av ledamöterna utses till sammankallande. 
Styrelseledamöter eller verkställande direktören ska inte vara ledamot av valberedningen. HSB Uppsalas 
valberedning ska bestå av minst 3 ledamöter. 

1.3 Sammanträden 
Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina 
uppgifter.  

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 tillsättande av styrelse och revisor tillämpa HSBs kod för 
föreningsstyrning. 

Valberedningens förslag ska meddelas föreningen i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till 
föreningsstämman och på föreningens hemsida och i så många av föreningens informationskanaler som 
möjligt. 

Valberedningen ska redogöra för samtliga inkomna nomineringar som står till förfogande på 
föreningsstämman. 

Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits. 



 
 
3. Underlag för valberedningens förslag 
Valberedningen ska beakta följande kriterier i bedömningen av de förslag som lämnas till föreningsstämman 

• Fungerande grupp 
Det är viktigt att förslaget resulterar i en väl fungerande grupp. 
• Erfarenhet och kompetens 
Det är viktigt att de föreslagna gemensamt har en bred erfarenhet och att man kompletterar varandra 
kompetensmässigt, såväl affärsmässigt som att man har föreningserfarenhet. 
• Mångfald 
Det är viktigt att förslaget speglar mångfalden i medlemsgruppen. 

 
 

• Jämställdhet 
Det är viktigt att en jämn könsfördelning och en åldersmässig spridning finns. 
• Förnyelse 
Det är viktigt att uppmuntra förnyelse för att trygga långsiktig kontinuitet. 
• Geografi och tillhörighet 
Det är viktigt att såväl bostadsrättshavare som bosparare från flera kommuner inom föreningens 
verksamhetsområde finns representerade. 

 
3.1 Styrelse 
Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordföranden.  
 
Valberedningen ska lämna erforderliga uppgifter beträffande ledamot som föreslås för nyval eller omval så att 
föreningen kan lämna följande uppgifter 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 på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid särskild motivering ska 
ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås.  
 
3.2 Revisor 
Förslag till tillsättning av revisor och revisorssuppleant ska lämnas av föreningens valberedning. Därutöver ska 
en revisor utses av HSB Riksförbund.  
 
Valberedningen ska lämna information om förhållanden som kan vara av betydelse för medlemmarna vid 
bedömningen av den föreslagna revisorns kompetens och oberoende.  
 
3.3 Stämmofunktionärer 
Föreningens valberedning ska lämna förslag till val av stämmoordförande, protokolljusterare och rösträknare. 
Styrelsens ordförande eller annan ledamot ur styrelsen ska inte föreslås till stämmo-ordförande. 
 
4. Arvoden 
Valberedningen ska lämna stämman förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga 
ledamöter, samt arvoden och ersättningar i övrigt till förtroendevalda i föreningen. 
 
5. Ändring av instruktionen 
Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och sitt arbete. Utvärderingen ska tillställas 
styrelsen som i sin tur lämnar förslag till föreningsstämman på sådana ändringar av denna instruktion som 
valberedningen bedömt vara lämpliga. 
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