
HORRMUNDBERGETS  
SAMFÄLLIGHETS FÖRENING 

 
 

Arbetsordning för valberedningen  
 
Mål  
Valberedningen skall nominera personer till styrelsen som på bästa sätt kan administrera, 
förvalta och driva föreningen. Under arbetet ska valberedningen sträva efter en 
sammansättning utifrån en bredd av olika kompetenser samt, så långt det är möjligt, 
spegla medlemmarna utifrån till exempel kön, ålder och geografisk spridning.  
 
Syfte  
Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp vars uppdrag är att förbereda 
Horrmundbergets samfällighetsförening för val av ordförande, sekreterare och 
justeringspersoner för stämman, samt styrelseledamöter, styrelsesuppleant, ordförande 
och förslag till personer att ingå i valberedningen.  

Mötesordning  
Att snarast efter årsstämman upprätta en förteckning över styrelsemedlemmar som är 
sittande (valda på två år) eller på tur att avgå. 
• Ange senast svarstid för de styrelsemedlemmar som är på tur att avgå. I samråd med 
styrelsen är denna senaste svarstid satt till årsskiftet innan stämman. 
• Ange då förslag till nomineringar från medlemmar senast ska vara inlämnade till 
valberedningen. I samråd med styrelsen är denna senaste inlämningstid satt till årsskiftet 
innan stämman. 
• Protokollet ska biläggas stämmoprotokollet som information till kommande årsstämma.  

Möte med styrelsen 
Valberedningen ska vid minst ett tillfälle kallas att delta under ett ordinarie styrelsemöte, 
under punkt ”Valberedningen”.  
• Styrelsen ska meddela när valberedningens förslag till nomineringar senast ska  
vara inlämnade till styrelsen. I samråd med styrelsen är senaste inlämningsdag satt till tre 
veckor innan stämman. 
• Valberedningen ska informera om de svar som inkommit från de styrelsemedlemmar som 
är på tur att avgå vid kommande årsstämma. En sammanställning mailas till styrelsen 
snarast efter årsskiftet. 
 
Arbetsgång  
Valberedningen skall hålla sig underrättad om hur styrelsen i sin helhet fungerar. Det görs 
genom samtal med styrelseledamöter.  
Valberedningen skall också hålla sig underrättad om hur medlemmarna tycker att 
föreningen administreras. Det görs genom samtal med medlemmar.  
Valberedningen ska vid slutet av verksamhetsåret ha tillgång till en förteckning över 
styrelsemedlemmarnas närvaro vid styrelsemöten.  
Valberedningen ska färdigställa och maila styrelsen, senast tre veckor innan stämman, ett 
förslag på nomineringar. 
En eller flera ur valberedningen ska vara närvarande på årsstämman. 



Nomineringar och förslag  
Den nominerade ska vara tillfrågad och ställa sig positiv till nomineringen. Valberedningen 
har att kontakta varje person som blivit nominerad direkt av medlem. Detta för att förklara 
vad det föreslagna uppdraget innebär, och vad som förväntas av den som påtar sig 
uppdraget. 
På årsstämman kan medlemmar lägga egna nomineringsförslag som ställs mot 
valberedningens förslag.  

Valberedningens ansvar  
Varje enskild ledamot av valberedningen har ett ansvar för att gruppens uppdrag fullföljs. 
Känslig information om enskilda personer eller uppgifter som framkommer genom 
valberedningens arbete skall behandlas konfidentiellt. Valberedningens protokoll är inte 
offentliga. 

Valberedningens valbarhet  
Medlem som sitter i styrelsen eller är revisor kan inte samtidigt vara valberedare. 

 


