
Konkreta exempel på stadgar, 
praxis, tradition och hävd

‐ vad kan vi lära av andra?



Anna Bergkvist

Personalvetare
HR-generalist
Styrelseledamot, 
ordförande, revisor & 
valberedare





Det här kommer vi gå igenom 

Praxis
Tradition och hävd
Exempel från stadgar



Praxis

SAOL: ”Vedertaget bruk; rättssedvänja; praktik” 
Hela ideell sektor
Den delen av sektorn som är mest lik din 
organisation
Den organisation som din organisation tillhör



Praxis

Ett förslag
Alla eller nästan alla förtroendeuppdrag
Skriftligt förslag
Presentera sitt förslag
Lyfta kandidater
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Tradition och hävd

Inom din egen organisation
Överlämning med gamla valberedningen
Intervjua personer i organisationen
Styrdokument utöver stadgan
Medvetet utmana?
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Sveriges Film- och Videoförbund, SFV

4.3 Valberedning

4.3.1 Valberedningen upprättar namnförslag till de val som ska 
förekomma vid förbundskongressen. Valberedningens förslag bör 
sändas ut tillsammans med kallelse till kongressen.

4.3.2 Mandatperioden för valberedningen är ett år. Den löper från 
ordinarie förbundskongress till och med nästa ordinarie kongress.



Sveriges Spelmäns Riksförbund

§3 Förbundsstämman 
Kallelsen ska innehålla valberedningens förslag.
En månad före stämman.

Inget specifikt om valberedningen.



Sverok
§75 Valberedningens uppgift är att nominera komplett förbundsstyrelse 
inklusive förslag på arvoderingar, komplett valberedning och revisorer 
jämte personliga ersättare. Nomineringen skall finnas riksmötet 
skriftligen tillhanda.

§76 Valberedningen utses av Riksmöte. Riksmötet utser fem till sju (5–7) 
valberedare.

§77 Valbar till valberedningen är föreningsmedlem bosatt i Sverige.

§78 Valberedningen utser inom sig sin ordförande.



?
§ 17 Förtroendevalda
17.1 Varje organ i riksorganisationen ska bestå av minst 40 
procent av varje kön, men sträva efter en jämn könsfördelning.
17.2 Ingen får inneha en plats i något organ i 
riksorganisationen längre än nio år i följd. Riksdagsledamot får 
sitta tre mandatperioder. Statsråd får sitta 12 år. EU-
parlamentariker får sitta två mandatperioder. Samma person 
får därefter ej väljas till samma igen inom tre år (principen mot 
långsittande). 
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§2:2 Ordinarie kongress

…Kongressen väljer en valberedning som ska förbereda de val 
som ska göras på nästa kongress. … Valberedningen och 
utskotten bör samråda med sina motsvarigheter inom X-rörelsens 
övriga förbund…



IOGT-NTO
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som ska göras på nästa kongress. … Valberedningen och 
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I samband med presentationen av valberedningens förslag på styrelse ska samtliga 
nominerade presenteras avseende
• Födelseår
• År personen tog eller beräknas ta studenten
• Skola
• Boendeort
• Tidigare eller nuvarande förtroendeuppdrag i X
• Gymnasieutbildning
• Eventuell högskole- eller universitetsutbildning
• Eventuell högskole- eller universitetsutbildning 
• Eventuella relevanta erfarenheter 
Vad gäller val av valberedning och revisorer 
står det valberedningen fritt att forma innehållet i dessa presentationer. 
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