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Valberedning 

Som ledamot i valberedningen är du/ni den som hanterar och administrerar arbetet kring att få in 

nya ledamöter och suppleanter i styrelsen inför varje årsstämma. Det är inte någon betungande roll 

och det handlar om ett fåtal timmar om året, inför stämman. Du hjälper och främjar 

föreningsdemokratin med ditt arbete. 

Du har inget ansvar för att sälja in konceptet eller beskriva vad alla gör. Eventuella frågor kan du 

lugnt vidarebefodra till någon ledamot i styrelsen.. 

 

Inför stämman sätter du upp anslag (mall finns) i trapphusen och kollar och sammanställer intresset 

bland boende att vara med i styrelsen. De som är intresserade kontaktar dig. 

 

Du kollar också av med styrelsens medlemmar hur de ställer sig till omval på stämman. Ledamöter 

väljs på två år och suppleanter väljs på ett år så ungefär hälften av de ordinarie ledamöterna är uppe 

för omval och alla suppleanter. Styrelsen består av max fem ordinarie ledamöter och max tre 

suppleanter.  

Du kommer att ha kontakt med styrelsen och få kontaktuppgifter på styrelsens medlemmar och 

huruvida de är uppe för omval eller inte. 

 

På stämman redovisar du hur styrelsens medlemmar ställer sig till omval. Du redovisar också om 

någon boende har anmält intresse. De som vill anmäla sitt intresse på stämman får sköta sin egen 

talan där. 

 

Som valberedning ingår du inte i föreningens styrelse. Du är fristående och detta är för att styrelsen 

inte ska rekrytera till sig själv och riskera jäv. Du kommer att bli inbjuden till ett möte med styrelsen 

och där diskuterar vi vad och hur arbetet ska göras.  

Har du några frågor under året så är det bara att kontakta någon i styrelsen så löser vi det 

tillsammans. 

Ditt jobb betyder mycket och behövs för att föreningen ska drivas framåt. 

 


