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Arbetsordning för distriktets valberedning 

Allmänt 

Valberedningen är klubbarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en 

fungerande distriktstyrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera distriktets 

verksamhet framöver. Ofta är det valberedningen som tar initiativ till ett nödvändigt 

förändringsarbete. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bland 

annat att från den stund den utses, fram till nästa årsmöte, analysera hur den sittande 

styrelsen arbetar. Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete 

under hela det år den är vald för. Att sammankalla valberedningen några veckor före 

stämman räcker alltså inte. Valberedningen ska hålla ett antal möten jämnt fördelat över 

året, och dessa protokollförs, eller dokumenteras på annat sätt, så att alla medlemmar före 

årsstämman kan ta del av hur valberedningens arbete bedrivits. 

 

En viktig förutsättning som valberedare är att man är insatt i hur distriktet fungerar.  

Valberedningen bör informera sig om distriktets årsplan, om adjungeringar och om 

ledamöternas närvarofrekvens och dylikt, samt vara väl förtrogen med föreningens 

stadgar. 

 

Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av årsmötet, med andra ord klubbarna i 

distriktet. Distriktstyrelsen har därför inget mandat att lägga sig i valberedningens arbete.  

 

Ledamöter och suppleant i valberedningen samt sammankallande väljs på årsmötet. 

Ny valberedning föreslås av särskilt utsedd grupp som väljs vid det distriktsmöte som 

avhålls i samband med planeringskonferensen. 

Uppgift 

Enligt distriktets stadgar § 10 har valberedningen följande uppgift. 

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte 

enligt distriktets stadgar §§ 8-9 samt val av ordförande för ordinarie årsmöte. 

  

Valberedningen ska söka ledamöter främst till 

 de poster där avhopp skett under året. 

 de ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisorer och 

revisorsuppleanter. 

 

Valberedningen ska, förutom vad som sägs i gällande stadgar, även 

 hålla sig underrättad om hur arbetet i styrelsen fungerar, och om styrelsens 

sammansättning utifrån kompetens och engagemang ger styrelsen rätt förutsättningar 

att hantera de frågor som distriktet står inför. Valberedningen ska så långt det är 

möjligt säkerställa att styrelsen har rätt sammansättning och rätt förutsättningar att 

vara föreningens näst högsta beslutande organ. 

 fortlöpande skaffa sig kännedom om vilken kompetens och intresse som finns bland 

valbara medlemmar utanför styrelsen.  

 kontrollera hur nyblivna ledamöter blivit mottagna i styrelsen och i vilken mån deras 

förväntningar på styrelseuppdraget stämmer överens med den verklighet som mött 

dem i styrelsen. 

 i god tid före årsmötet utreda eventuella avsägelser från de förtroendevalda. 


