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”Och så kommer vi till punkten Val av valbered-
ning. Finns det några förslag? Någon? Ingen?”

Känns detta igen från årsmötet? Oftast är det 
ingen konkurrens om uppdraget som valberedare 
men har man tur finns det kanske ändå någon 
som känner sig manad.

Val av valberedning vid ett årsmöte är en av de 
få punkter som medlemmarna har ansvar för att 
förbereda och komma med förslag till. Det är inte 
styrelsen, och det är inte valberedningen, utan 
medlemmarna som vid årsmötet ska utse ett an-
tal personer som ska förbereda valärenden inför 
nästkommande årsmöte. Ett tips för att undvika 
att valet till valberedning inte förberetts, är att 
föreningen antingen redan vid årsmötet eller vid 
t.ex. ett höstmöte, utser en beredningsgrupp som 
har till uppgift att tillfråga såväl avgående valbe-
redning som nya om ett eventuellt uppdrag.

Hur kommer det sig att detta är ett uppdrag som 

oftast är svårt att tillsätta? Möjligen att vissa 
känner en osäkerhet om vad som förväntas av en 
och hur man ska genomföra uppdraget. Om så är 
fallet, så bör styrelsen i föreningen ta initiativ till 
att ordna en utbildningsträff för medlemmarna, 
kanske till och med tillsamman med andra inom 
regionen. Material kan förbundskansliet hjälpa 
till med.

Uppdraget som valberedare är särskilt viktigt ef-
tersom det är de som ska ta fram bästa tänkbara 
förslag till framför allt styrelse och revisorer. För 
att kunna göra detta måste de veta vad de olika 
uppdragen innebär, vad som är styrelsens ansvar, 
hur det praktiska arbetet ser ut etc. Valbered-
ningen måste ta reda på hur arbetet i styrelsen 
fungerar, vad var och en bidrar med, vad eller 
vilka kompetenser som behöver kompletteras och 
så vidare. Detta görs enklast genom att inter-
vjua styrelsen, kanske som grupp, men framför 
allt enskilt med var och en. När valberedningen 

har klart för sig vilka uppdrag som ska tillsättas 
och vad dessa innebär, då kan de, dels kontakta 
medlemmarna som de själva känner till och som 
kan tänkas vara intresserad av uppdrag. Dels 
kan de gå ut allmänt till medlemmarna för att få 
in förslag, nomineringar, till de olika uppdragen. 
Det är här det är så viktigt för valberedningen att 
var och en, medlem i föreningen, antingen är villig 
att ta ett uppdrag, eller hjälper valberedningen 
genom att prata med andra för att hitta intres-
serade. Observera att alla, såväl valberedning 
som var och en som medlem, har ett ansvar att 
nominera engagerade och duktiga personer till 
uppdrag i föreningen.  

Är det svårt att få medlemmar att ta uppdrag 
för att de inte har någon tidigare erfarenhet eller 
föreningsvana? Om så är fallet, så bör styrelsen 
även i detta fall ta initiativ till att ordna utbild-
ningsträffar. 
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