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Riktlinjer för valberedningen i klubben 
 

 

En valberedning bör: 

 

• väl känna till kubbens verksamhet 

• ha kunskap om vad de olika uppdragen inom organisationen innebär 

• ha en bra personkännedom inom den aktiva medlemskadern 

 

Till valberedningen bör utses kunniga och erfarna medlemmar. Det är ovanligt att en person i 

sig förenar alla önskade kunskaper och erfarenheter, men valberedningens ledamöter 

förutsätts komplettera varandra. 

 

 

Jävsförhållanden 

 

Jäv innebär enligt lagen förbud att delta i handläggning av ärenden som rör mig själv, min 

familj eller närstående släkting. Därtill finns begreppet delikatessjäv, som inträder då 

närstående till mig, utan släktskap, kan ha tex ekonomiska fördelar av att ett beslut går i en 

speciell riktning. Valberedningen måste iaktta dessa regler och stå helt fri i från jäv. 

Det är klart olämpligt att tex den ena maken finns i styrelsen och den andra i valberedningen. 

Lika olämpligt är det att båda makarna sitter i valberedningen. 

När en valberedning valts av klubbens medlemsmöte bör den ha ett sammanträde för att 

diskutera arbetsordning och rutiner under verksamhetsåret. 

 

 

Valberedningens uppgift är att: 

 

• göra upp arbetsordning för kommande valberedningsarbete. 

• under hela året inskaffa kandidatförslag från medlemmar genom att på olika sätt göra 

medlemmarna medvetna om valberedningens arbete. 

• genom styrelseprotokoll och övriga handlingar bilda sig en uppfattning om tidigare 

innehavares sätt att fullgöra sitt uppdrag. 

• ta kontakt med nuvarande ledamöter vars mandattid utgår för att höra om dessa 

önskar kandidera ytterligare en mandatperiod. 

• granska och bedöma inkomna nomineringar. 

• vid behov inhämta ytterligare förslag och själv ta kontakt med lämpliga kandidater. 

• samtal personligen med de kandidater som är aktuella för valberedningens förslag: 

 

- informera om uppgiften. 

- kontrollera att kandidaten har intresse för uppgiften. 

- kontrollera att kandidaten har tid för uppgiften. 

 

• upprätta förslag till de olika posterna och övriga förslag 

• informera styrelsen om valberedningens förslag 
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• valberedningens förslag skall vara offentligt i god tid före medlemsmöte. 

• föredra valberedningens förslag för medlemsmöte. 

 

Valberedningen ska på alla sätt sträva efter att rätt person blir vald till rätt uppdrag. Samtliga 

ledamöter i valberedningen ska skaffa sig sådan kännedom om uppdragen inom klubben att 

de inför medlemsmötet kan motivera sitt ställningstagande beträffande de föreslagna 

medlemmarna i de olika uppdragen samt även redovisa valberedningens arbete. 


