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Riktlinjer för valberedningens arbete 
 

 

Från BirdLife Sveriges stadgar 
 

Valberedningens ledamöter väljs vid föreningens riksstämma på en tid av ett år. 

Valberedningen består av tre personer varav en är sammankallande. 

Valberedningen bör representera landet geografiskt vilket inte namns i stadgarna. 

 

 

Utgångspunkter för rekrytering av ledamöter 
Föreningens styrelse består av 9–13 personer som väljs på en tid av tre år. 

 

• Föreslagna ledamöter till BirdLife Sveriges styrelse (nedan nämnda ledamöterna) ska 

förutom att delta aktivt på styrelsemötena kunna åta sig uppgifter mellan mötena, på ett 

positivt och engagerat satt verka för de beslut som riksstämman och styrelsen fattat. En 

information till presumtiva ledamöter är framtagen av valberedningen (bifogas). 

• Ledamöterna bör ha kunskap om arbetet i regionala/lokala föreningar. 

 

 

Verksamhetsinriktning 
 

Valberedningen ska verka for 

• Jämställdhet. Innevarande styrelse år 2018 består av 6 kvinnor och 6 män. 

• Att styrelsen har en blandad åldersstruktur och bestå av såväl äldre ledamöter, med lång 

erfarenhet och kompetens, som yngre ledamöter som kan tillföra värdefulla perspektiv och 

kunskap till arbetet med att få fler unga medlemmar i föreningen. 

• En geografisk spridning av ledamöterna. 

 

 

Innehåll av valberedningens förslag till riksstämman 
 

Valberedningens förslag ska innehålla: 

• Förslag på ledamöter (omval och nyval samt eventuella fyllnadsval) och var tredje år val av 

ordförande. 

• Förslag på auktoriserad revisor med ersättare samt lekmannarevisor med ersättare som 

väljs på ett år*. 
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• Ersättningar och arvoderingar av ledamöter och de i styrelsen ingående funktionerna som 

ordförande, kassor och sekreterare. 

 
*Anmärkning; auktoriserad revisor samt ersättare upphandlas av BirdLife Sveriges styrelse och 

godkänns/fastställs vid riksstämman. Lekmannarevisor samt ersättare har en 

organisationsgranskande/stödjande roll. Lekmannarevisorns uppdrag bor specificeras. 

 

 

Arbetssätt 
 

• Valberedning sammanträder på initiativ av sammankallande. Sammanträdena hålls 

vanligtvis med stöd av telefonmöten i form av SKYPE eller motsvarande samt e-post. 

• Arbetet bor starta under den höst som föregår riksstämman. Revisorer kontaktas efter 

årsskiftet. 

• Valberedningens arbete bör vara avslutat senast en månad före riksstämman. 

• Föreningens ordförande skall kontaktas rörande det förslag som valberedningen ämnar 

förelägga riksstämman innan förslaget offentliggörs. 

• Valberedningen bör kontinuerligt efterhöra med ordförande/styrelsen vilken kompetens 

som bör tillföras styrelsen. 

• Valberedningens förslag skickas till föreningens ordförande och sekreterare för 

vidarebefordran till regional föreningarna infor riksstämman. 

• Valberedningen bör informera BirdLife Sveriges regionalföreningar om valberedningens 

arbete vid regionala landsdelsmoten eller liknande. 

• Valberedningens medlemmar ska finnas angivna på föreningens hemsida eller 

motsvarande. 


