Motion gällande uppdaterade
Riktlinjer för valberedningens arbete i LASS riktlinjer för
valberedningen
(alternativt komplettering till Paragraf 23 i Lass Stadgar)
Bakgrund:
Enligt liggande policy så har valberedningen uppdraget enligt nedan:
Uppdrag för valberedningen
Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer
som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med
kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning.

För att öka dynamiken, delaktigheten bland medlemmar och fortsätta att utveckla vår
verksamhet och förening bör det säkerställas att vi har en planerad successionsordning
inom styrelsen.
Förslag till komplettering:
Uppdrag för valberedningen
Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer
som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med
kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning.
Valberedningen skall vid omval till roll i styrelsen sträva efter att styrelsemedlem inte innehar
resp. roll mer än två mandatperioder.
Dvs att som styrelsemedlem kan man verka som två gånger resp mandatperiod och roll med
då de definierade rollerna, suppleant (2ggr 1år), ledamot (2ggr 2år) och ordförande (2ggr
1år). Detta ger summerat att en styrelsemedlem inte bör ha ett engagemang i styrelsen mer
än total 8 år innan det det är dags att lämna plats för nya krafter.
Det skall dock vara möjligt att kandidera till styrelsepost igen efter ett uppehåll på 1år.
Vid omval och nyval av styrelsemedlem bör valberedning alltid presentera alternativt namn
för val till styrelse.
Förslag till beslut:
Årsmötet rekommenderas bifalla lagt förslag med motiveringen att med kompletterat
uppdrag till valberedningen kommer föreningen att kunna ta vara på alla det förmågor och
kompetenser som vår förenings medlemmar innehar och skapa och bygga en större vi
känsla och delaktighet. Klubben kommer även aktivt att jobba för en planerad
successionsordning och kompetensuppbyggnad av föreningens styrelse arbete.
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