Proposition Uppdrag valberedningen 2017/2018
Inledning
Hösten 2016 genomförde Ax tillsammans med Kulturens Bildningsverksamhet en kurs kring
valberedningens uppdrag och arbete. En bild som kom fram under diskussionerna och som
många kunde ställa sig bakom är att valberedningens arbete är en förutsättning för att skapa
kompetenta styrelser som företräder en mångfald av kompetenser och erfarenheter.
Samtidigt som valberedningen har detta uppdrag är det i många fall så att valberedningen
saknar ett tydligt uppdrag från medlemmarna vad gäller inriktning och omfattning på sitt
arbete. En tydlig rekommendation från kursen är att föreningar tar fram ett dokument som
beskriver valberedningens uppdrag och som fastställs på årsmötet.
Denna proposition är styrelsens förslag till ett sådant uppdrag. Förslagen bygger på de
insikter och rekommendationer som framkom på Ax och Kulturens kurs för valberedningar.

Uppdrag
Ax genomgår en större förändring vad gäller arbetssätt och inriktning på verksamheten. Det
finns därför särskild anledning att fram till årsmötet 2018 arbeta utifrån en öppen och
transparent nominerings- och valprocess. I en tid av förändring är det viktigt olika kandidater
ges möjlighet att presentera sin syn på föreningens framtid och hur de skulle kunna bidra till
att utveckla föreningen.
Valberedningens arbete inför kommande stämma ska därför kännetecknas av
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att nomineringsprocessen inleds tidigt under verksamhetsåret
att samtliga som innehar företroenduppdrag tillfrågas om fortsatt engagemang
att inkomna nomineringar presenteras löpande på nätet i en form som gör det lätt att
löpande presentera nomineringar och göra nya nomineringar
att samtliga nominerade kandidater presenteras för medlemmarna på stämman med
uppgift om de tackat ja, nej eller ej svarat på sin nominering
att de kandidater som tackat ja till nominering presenteras med en skriftligt
presentation i kallelsen till stämman
att valberedningens förslag till styrelse och övriga förtroendeposter presenteras i
kallelsen till stämman
att valberedningens förslag åtföljs av en motivering utifrån en analys av föreningens
behov vad gäller styrelsekompetens
att om det finns flera kandidater som tackat ja till nominering tills samma post(er) ges
stämman möjlighet att genom omröstning på årsmötet välja vilken/vilka kandidat(er)
som ska ingå i styrelsen
att största möjliga bredd eftersträvas vad gäller mångfald bland kandidaterna till
förtroendeposter
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