
 
 
 
Proposition – valberedningens 
arbetsordning 
 
 
Bakgrund 
Valberedningen har uttryckt att det är oklart hur de ska jobba och även styrelsen 
har tyckt att det finns oklarheter kring vad valberedningen ska göra och när. Vi har 
tittat på andra organisationer och sett att de har en arbetsordning för sina 
valberedningar vilket gör det tydligt för alla hur valberedningen ska utföra sitt 
arbete. 
 
 
Yrkande 
Styrelsen har i samarbete med valberedningen formulerat en arbetsordning som 
vi föreslår ska läggas till stadgarna som en bilaga. Förslag på arbetsordningen i 
sin helhet finns på nästa sida här i denna proposition.  
 
Om denna proposition bifallas läggs meningen ”Se bilaga till stadgarna " till i 
stadgarna under § 8.2 Valberedning. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet att bifalla propositionen att anta detta förslag på 
valberedningens arbetsordning och lägga det som bilaga till DBU:s stadgar samt 
lägga till en mening i stadgarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Förslag på valberedningens 

arbetsordning 
 
Komplement till DBU:s stadgar om valberedningens arbete.  

 

I riktlinjerna ingår beskrivning av valberedningens arbetsgifter, beskrivning av 

nomineringsprocessen samt förslag till tidsplan. 

 

ARBETSUPPGIFTER 

I DBU:s stadgar antagna vid årsmötet 2019 står följande:  

 

Utdrag från stadgar 

 

§ 8.2 Valberedning 
 
Årsmötet utser en valberedning bestående av två personer. Minst en av dem ska 
vara röstberättigad medlem. Medlemmar i valberedningen kan inte nominera sig 
själva till en styrelsepost under sin tid i valberedningen. Dock så finns möjlighet att 
ställa upp på plats under årsmötet som övriga kandidater.  
 
Valberedningens uppgift är att finna lämpliga kandidater till ordförandeposten 
och styrelsen och sammanställa kandidatlistan.  
 
Valberedningen ska föreslå årsmötet vilket antal ledamöter som ska väljas till 
styrelsen. 
 
Kandidatlistan ska innehålla minst ett namn till ordförandeposten och minst två till 
fyra andra namn till övriga styrelseledamöter, beroende på vilket antal ledamöter 
valberedningen föreslår. 
 
Det är också valberedningens uppgift att vid årsmötet föreslå 
årsmötesordförande, årsmötessekreterare, 2 justerare för årsmötesprotokollet, 
2 rösträknare vid årsmötet och revisorer. 
 

Slut på utdrag 

 

NOMINERINGSPROCESSEN 

 Valberedningen skall sammanträda när behov finns och på förslag av 

ledamöterna i valberedningen. Den sammankallande ledamoten håller i 



 
kallelser och upprättar dagordning. Den sammankallande 

ledamoten har kontakt med DBU:s verksamhetsutvecklare 

ang. arvodesutbetalningar, resor, tolkfrågor och andra frågor exempelvis 

planering och kostnader.   

 

 För att få en inblick i styrelsens arbete bör valberedningen få möjlighet att 

närvara vid ett par styrelsemöten under mandatperioden. När det är lämpligt 

sker i samråd med DBU:s styrelseordförande.  

 

 Valberedningen ska också skaffa sig uppfattning av hur enskilda 

styrelseledamöter trivs med och upplever sitt uppdrag som ledamot. 

Detta sker gärna genom personliga samtal och intervjuer. Samtalen ska ske 

någon gång under hösten. Kan någon inte vara med då får intervju hållas 

via telefon eller mejlkontakt.  

 

 I november/december ska alla förtroendevalda få ett mail eller skriftligt 

meddelande om de vill ställa upp för ytterligare en mandatperiod eller inte.  

 

 Tre månader före årsmötet ska valberedningen presentera vilka som har 

tackat ja, respektive nej till att sitta kvar i styrelsen ytterligare en 

mandatperiod. Det skall också framgå vilka som inte behöver väljas om 

kommande årsmöte. Medlemmar ska också uppmanas att lämna in förslag 

på kandidater. Detta kan läggas ut i FSDB:s tidning Kontakt samt skickas 

via mail.  

I brevet/annonsen ska det framgå sista dag för nominering av 

förtroendevalda som skickas till Valberedningens sammankallande på 

angiven e-postadress eller vanlig postadress.  

 

 Nomineringslistan med namnförslag på kandidater skickas tillsammans med 

övriga årsmöteshandlingar 1 månad innan årsmötet. Andra namnförslag 

skickas i separat lista. Nomineringslistan läggs också ut i den slutna 

medlemsgruppen i Facebook. 

 

 Sista tid för att lämna namnförslag på styrelseledamöter, justerare och 

förtroendevalda revisorer är kl. 08.00 samma dag som årsmötet.   

 
 

Val av mötespresidium på årsmötet. 



 
Valberedningen ska föreslå mötesordförande, mötessekreterare, 

två justerare för mötesprotokollet och två rösträknare vid mötet. De 

bör presenteras i samband med att årsmöteshandlingarna skickas ut en månad 

före årsmötet. 

 

 

TIDSPLAN 

 

Valberedningen sammanträder under mandatperioden när det finns behov. 

Deltagande styrelsemöten äger rum 1-2 gånger under mandatperioden. 

Möten med förtroendevalda styrelseledamöter bör ske under hösten. 

Valberedningen frågar styrelseledamöterna om de är fortsatt intresserade av 

fortsatt deltagande i styrelsen i november/december. Valberedningen ska också 

skicka ut en annons till medlemmarna och efterfråga namnförslag på kandidater 

cirka 3 månader innan årsmötet. 
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