En valberedning i en förening ska ligga direkt under medlemmarna och vara självständig
från styrelsen. Lass stadgar är inte tydliga i denna grundläggande föreningspraxis. Vi
föreslår därför följande stadgeändring för att säkerställa att Lass valberedning är och arbetar
fristående från de förtroendevalda som valberedningen ska föreslå. Vi tycker att tiden i
valberedningen ska begränsas till 4 år.
Läs mer här: https://forening.se/fortroendevalda/valberedningen/
Om inte det blir stadgeändring så föreslår vi policyjustering.
Nuvarande skrivning:

VALBEREDNINGEN
23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och minst 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Föreningen
strävar efter att antalet övriga ledamöter skall vara fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör
finnas representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets
slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
--------------------------------------Förslag på ny skrivning, där röd text är tillägg:

VALBEREDNINGEN
23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska
inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens
medlemmar.
Valberedningen består av ordförande och minst 2 övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter, revisorer eller suppleanter till dessa. En
ledamot i valberedningen ska inte sitta mer än fyra år i sträck men kan återväljas efter ett års uppehåll.
Föreningen strävar efter att antalet övriga ledamöter skall vara fördelat mellan könen. Olika
åldersgrupper bör finnas representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet enskilt tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
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