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Instruktion för valberedning
§ 1 Valberedningen
Valberedningen och dess sammankallande utses på ordinarie stämma.
Valberedningen utses av stämman och valberedningen rapporterar också direkt till
stämman. Valberedningen lyder ej under styrelsen och skall arbeta självständigt och utan
påtryckning från styrelsen.

§ 2 Valberedningens arbete
Valberedningens uppdrag är att bedöma hur väl styrelsen fungerar och utifrån detta föreslå
lämpliga kandidater som ger styrelsen den sammansättning som bäst tillvaratar
medlemmarnas intressen.
Utöver nomineringarna till styrelsen ska även valberedningen föreslå ordförande och
sekreterare för själva stämman. Dessa bör då vara vidtalade och förberedda så att stämman
kan genomföras effektivt och korrekt.
I bedömningen av nuvarande styrelse kan följande frågor ge vägledning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Har revisorerna något att anmärka på styrelsens arbete?
Har styrelsen genomfört de uppdrag stämman ålagt den?
Finns de olika kompetenser som bör finnas i styrelsen?
Hur väl samarbetar ledamöterna?
Hur väl kommunicerar styrelsen med medlemmarna?
Är styrelsen förutseende och planerar för kommande investeringar?
Ger styrelsen en allsidig och korrekt bild av samfällighetens skick och
framtidsutsikter?
Ger styrelsen bra beslutsunderlag till medlemmarna inför viktiga beslut?

En viktig del i arbetet är att ta reda på vad de olika posterna innebär och vad som krävs av
personerna som ska inneha dem. En annan del är att möjliggöra för medlemmarna att
nominera personer till de olika posterna. Av detta följer att valberedningen måste påbörja
sitt arbete i god tid före stämman.

§ 3 Nomineringarna
Det är normalt endast för de poster där förtroendevaldas mandatperiod går ut som
nomineringar ska ske. Nomineringarna kan antingen vara omval eller nyval.
Valberedningens enda hänsyn vid nomineringar skall vara:
•
•
•

Stadgarna
Mandatperioderna (vem som står på tur att avgå)
Vad som bäst bedöms gynna medlemmarna

Den som står i tur att avgå har ej förtur till posten.
Hur många förtroendevalda som skall nomineras, och till vilka poster, framgår av stadgarna
samt protokoll från tidigare stämma.
Valberedningen har inte ensamrätt att nominera. Vilken medlem som helst kan på stämman
nominera någon till de poster som är aktuella för val.

