
INSTRUKTION TILL VERDANDIS 
VALBEREDNINGAR

Mål 

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå en 
förbundsstyrelse som kan fungera väl i att leda 
och utveckla Verdandis verksamhet samt re-
visorer som har möjlighet att följa upp, stödja 
och kontrollera förbundsstyrelsens arbete. 

Uppdrag 

Valberedningens uppdrag är att förbereda års-
mötets val av styrelse och revisorer. Valbered-
ningen ska redovisa sitt förslag samt övriga 
inkomna nomineringar minst en månad före 
kongressen.

Förbereda val

Valberedningen ska uppmana Verdandis avdel-
ningar att nominera till Verdandis förbunds-
styrelse samt revisorer och ska sammanställa 
namn på dem som nominerats. Valberedningen 
äger rätten att själv nominera till uppdrag. 

Valbara

Valbara till förtroendeuppdrag är medlemmar 
i Verdandiförbundet. 

Valberedningens arbete

Valberedningen ska sammanträda efter kongres-
sen för att lägga upp en plan för arbetet fram till 
nästa kongress. Valberedningen ska fastställa ett 
sista datum för nominering till förtroendeupp-
drag. 

Valberedningen ska vara aktiv under hela års-
mötesperioden. Valberedningen äger rätt att 
delta på förbundsstyrelsemöten vid behov. 

Kontrollera nomineringarna 

Valberedningen ska se till att samtliga nominera-
de är valbara och att de nominerade personerna 
accepterar sin nominering. Valberedningen ska 
uppmärksamma eventuella jävsituationer som 
kan uppkomma vid val av styrelseledamöter och 
revisorer.

Fristående ställning

Valberedningen har en helt fristående ställning 
i förhållande till de personer och organ valen 
gäller. Valberedningen står enbart till svars inför 
kongressen.

Behov av förnyelse och kompetens

Valberedningen ska alltid utgå från behovet av 
att valda organ speglar förbundets medlems-
sammansättning och se till att behovet av för-
nyelse och ny kompetens säkras. Förslag till 
förändringar av styrelsens sammansättning 
ska meddelas berörda personer i god tid. 

Utgångspunkt

När valberedningen börjar sitt arbete ska alla 
poster betraktas som obesatta och alla kandi-
dater behandlas likvärdigt.

Uppföljning

Valberedningen ska, tillsammans med styrelsen, 
bilda sig en uppfattning om hur de som innehaft 
uppdragen har fullföljt arbetet. Valberedningen 
ska under verksamhetsåret intervjua styrelsens 
ordförande, ledamöter och ersättare för att 
skaffa sig en bild av hur styrelsearbetet fungerar 
och vilka krav styrelsearbetet ställer. 

Beslut om arvoden

Valberedningen ska, efter samtal med styrelsen, 
förbereda årsmötets beslut om arvoden till för-
troendevalda.

Stöd från kansliet

Kansliet stödjer valberedningen genom att till-
handahålla information från medlemsregistret, 
boka möten (digitalt eller fysiskt) och genom 
att hjälpa till med spridande av information 
från valberedningen till förbundets medlemmar 
och organisationer.  
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