Arbetsinstruktion för valberedningen
Uppdraget
Valberedningens uppdrag är att till RG Aktiv Rehabiliterings (RG) årsmöte lägga fram förslag
för val av styrelse, föreningsrevisorer, eventuella kommittéer samt valberedning i enlighet
med gällande stadgar.

Mandat
Valberedningen har sitt mandat av årsmötet och är endast underordnat årsmötet.
Valberedningen ska ha en fortlöpande kontakt med styrelsen och främst med ordföranden,
samt verksamhetschefen. Denna kontakt ska syfta till att ge valberedningen insyn i
verksamheten och bättre kunna avgöra vad och vilka som bör väljas vid varje årsmöte.
Det är viktigt att varken någon i styrelsen eller någon anställd på RG Aktiv Rehabilitering
(RG) försöker påverka valberedningens förslag till personer. Dock är det väsentligt att få
information om vilka kunskaper och erfarenheter som bör tillsättas vid varje särskilt tillfälle.
Valberedningen har en skyldighet att informera ordförande och verksamhetschef om det
slutliga förslaget till styrelse så fort det ligger färdigt.
Valberedning har rätt att delta på styrelsemöten om de finner det nödvändigt för att utvärdera
styrelsen och dess arbete. Valberedare har varken yttrande, förslags- eller rösträtt på sådant
möte. Ordförande ska i sin kallelse till styrelsemöte skicka en kopia till valberedningen.
Valberedare som ämnar deltaga måste anmäla detta till ordförande.

Arbetsuppgifter valberedningen









Träffas för att gå igenom arbetsuppgifterna, tidsplanen och dela upp arbetet.
Kartlägga behoven genom intervjuer med delar av/hela nuvarande styrelsen och/eller
andra personer inom föreningen.
För de vars mandatperiod tar slut ska frågan om person är intresserad av omval
väckas.
Vid behov informera, bland annat via hemsidan, vilken typ av kompetens man söker
till den nya styrelsen.
Intervjua möjliga kandidater.
Sammanställa ett förslag och informera ordförande och verksamhetschef.
Uppdra åt kansliet att förslaget läggs ut på hemsidan senast två veckor före årsmötet.
Presentera förslaget på årsmötet.

Tidsplanering
Med tanke på att det går åt en del tid till planering samt att de personer som tillfrågas
vanligtvis behöver betänketid gäller det att påbörja arbetet i god tid. Under arbetets gång är
det lämpligt att arbeta effektivt för att undvika att det drar ut på tiden.
Valberedningen bör påbörja sitt arbete under hösten och om möjligt besöka styrelsens sista
möte under året för intervju med sittande medlemmar. Valberedningens samtliga förslag ska
finnas på hemsidan senast 14 dagar före årsmötet.

Urvalskriterier
Vid val av personer till de olika förtroendeposter som stadgarna kräver bör ett antal kriterier
beaktas. Notera att person som är anställd av RG inte samtidigt kan inneha en
förtroendepost.
Valberedningens förslag ska ta hänsyn till följande kriterier (gäller främst styrelse):








Den person som väljs till styrelsen ska ha visat ett intresse för RG:s verksamhet.
Se till en balans där minst 50 % av styrelseledamöterna har en ryggmärgsskada eller
lever med liknande förutsättningar.
Se till geografisk spridning vid tillsättandet av förtroendeposter (RG är en
landsomfattande organisation).
Se till jämlik balans mellan könen.
Se till bred ålderssammansättning.
Så långt som möjligt finna personer som representerar föreningens olika målgrupper
och verksamhetsområden.
Se till erfarenhet av RG:s arbete. Alla förtroendeposter måste inte innehas av
människor som har lång erfarenhet av RG:s arbete, men de ska ha ett engagemang
för organisationen och för de personer som organisationen jobbar för.

Val av valberedning
Valberedningen bör bestå av minst tre ledamöter och högst sex. Valberedningen väljs varje
år vid årsmötet och varje person väljs på ett år i taget. Det finns ingen gräns för hur många
gånger en person kan bli omvald. Om möjligt bör vid varje årsmöte minst en person i
valberedningen sitta kvar för att säkerställa kontinuitet.
Vid tillsättning av valberedning ska hänsyn tas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för
att kunna utföra det jobb som åligger valberedningen. Hänsyn ska tas till kön, skada/ickeskada och främst kännedom om aktiva personer i RG. Person som sitter i valberedning och
ämnar att sitta kvar kan inte samtidigt föreslås sitta i styrelsen eller vara revisor.
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