Arbetsordning för SFÖ:s valberedning
Antagen av årsmötet 2011 med ändringar antagna av årsmötet 2012

A. SYFTE
§ 10 Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning om minst tre personer.
1. Valberedningen är tillsatt för att rekrytera, utvärdera och nominera ledamöter till de
av föreningens grupper som i enlighet med stadgarna och praxis svarar till årsmötet.
2. Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla
fungerande administrativa grupper som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera
föreningens verksamhet inom sina bestämda områden.
B. MANDATPERIOD OCH VAL
1. Valberedningens medlemmar väljs för en mandatperiod på antingen ett, två eller tre
år. Den maximala mandatperioden för en ledamot är tre år i följd.
2. När en ny ledamot ska utses bestäms dennes mandattid så att den överlappar de
övriga ledamöternas mandattid. Målet är att bara en ledamot ska ersättas varje år.
3. Valberedningen nominerar ny ledamot när en post blir vakant.
C. ARBETE
1. Valberedningen har ansvar för att underhålla ett kontinuerligt arkiv över alla som har
valts till de grupper som ligger inom dess verksamhetsområde. Ett uppdaterat exemplar
av detta arkiv ska finnas på kansliet.
2. Förutom vid årsmöte håller Valberedningen inga möten, utan gör sitt arbete via
telefon och e-post.
3. Styrelsen har ansvar för att grupperna fungerar enligt deras stadgeansvar och
arbetsordningar. Dock har Styrelsen inget mandat att styra Valberedningens arbete.
4. Arbetskalender
a. Varje år i oktober fastställer Valberedningen vilka poster som ska tillsättas av
medlemmarna till nästa årsmöte. Detta görs delvis genom information i arkivet
och delvis genom att varje förtroendegrupp tillfrågas om deras ledamöter vill
fortsätta, avgår eller måste sluta1.
b. Valberedningen kan utifrån informationen samlad i punkt C4a be
medlemmarna om förslag till dessa poster genom ett utskick till samtliga
medlemmar.
c. Endast fullvärdiga medlemmar kan nomineras till förtroendeposter2.
d. Antalet ledamöter, ersättare och mandatperioder
i. Antalet ledamöter i Styrelsen, Etiknämnden, Lekmannarevisionen och
Valberedningen finns i stadgarna.
ii. Ledamöter i Styrelsen oavsett post måste väljas om vart annat år och
väljs på en bestämd tid. Ledamöter i Lekmannarevisionen och Etiknämnden
måste väljas om vart femte år. Ledamöter i Valberedningen måste väljas om
varje år.
iii. Styrelsen har av praxis sju ordinarie ledamöter och tre ersättare (7+3) –
antalet ledamöter kan ändras av årsmötet. Stadgarna säger 6–8.

Valberedningen och Lekmannarevisionen har båda tre ledamöter (2+1).
Etiknämnden har åtta ledamöter (5+3).
iv. Valberedningen är av praxis geografiskt representerande.
e. Fastställande av Valberedningens förslag
i. Mellan oktober och januari diskuterar Valberedningen kandidater och
behov.
ii. Målet är att ha en färdig lista till Styrelsens februarimöte så att dess
ledamöter kan studera och kommentera den. Listan skickas till Styrelsen för
information och ev. kommentar, även om den inte är helt klar.
iii. Valberedningen arbetar vidare för att fylla alla poster.
iv. Efter styrelsemötet arbetar Valberedningen fram ett komplett förslag att
presentera vid årsmötet i tid för att skickas med årsmöteshandlingarna.
(Datum från kansliet.)
v. Valberedningen meddelar kandidaterna om slutresultatet.
f. Presentation vid årsmötet
i. En av Valberedningens ledamöter presenterar nomineringarna vid
årsmötet.
ii. Medlemmarna kan antingen acceptera Valberedningens förslag eller yrka
ett motförslag. Mötesordföranden hanterar valet.
iii. Valberedningens arbete slutar vid årsmötets slut.
1

Det kan bli nödvändigt att utveckla beskrivningar av alla positioner, alternativt att använda de olika
arbetsordningarna som underlag. Styrelsen, Etiknämnden och Valberedningen har sådana och revisorernas
arbete är beskrivet i stadgarna.
2

Stadgarna beskriver ingen process för fyllnadsval mellan årsmöten. Därför kan ingen instans inom föreningen
förrätta sådana. Det kan komma att behövas en ändring där.

