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Valberedning – grund för en bra förening 
 

Att bli vald till posten som valberedning är ett hedrande uppdrag. Om en valberedning 
inte genomför sitt arbete på ett bra sätt så finns det stora risker för att föreningen inte 
kommer att blomstra på det sätt den bör. Så vad ska man göra som valberedning? 

• Lägga fram ett förslag senast två veckor innan årsmötet på vilka som ska vara med i nästa 
års styrelse. 

• Lägga fram ett förslag på kommande års revisorer. 
• Om det finns några övriga poster så ska även valberedningen lägga fram förslag på 

personer till dessa poster. 

 

Vad innebär det att vara valberedning? 
Det som står i punkterna ovanför är det som ska göras som valberedning. Det går såklart att göra 
de uppgifterna på 10 minuter om man vill. Dock bör de personer som är valberedning lägga 
betydligt mycket mer tid på detta än så. Det gäller att hitta rätt person till rätt plats och att sätta 
ihop grupper som kan arbeta med varandra.  

 

Vad för egenskaper/meriter behöver jag som är med i valberedningen? 
Du behöver främst vara en social person som kan ta kontakt med de olika personerna som 
kandiderar till de olika posterna. Utöver detta behöver du ha en god insikt i hur föreningen är 
uppbyggd och fungerar (främst hur styrelsen arbetar). Då din uppgift är att sätta ihop en grupp 
som fungerar behöver du vara bra på att läsa av personer samt kunna sätta ihop en grupp som 
besitter så många olika positiva egenskaper som möjligt. Du behöver också kunna se vad som är 
bäst för hela föreningen och inte enstaka individer! 

 

Vad bör man undvika att göra som valberedning? 
Som valberedning bör man undvika att nominera sig själv till någon form av post. Därför kan det 
vara oklokt att sitta med i valberedningen om du planerar att kandidera för någon annan 
förtroendevald post under det kommande året. Valberedningen bör också alltid försöka hålla 
ögonen öppna för nya talanger och våga föreslå personer som inte är med i den nuvarande 
styrelsen. Att bara nominera samma personer för att bli omvalda är inte så svårt utan det är då 
bättre att vara modig och nominera nya personer.  



 

Kort fakta om valberedning: 
• Väljs av årsmötet och har i uppgift att lägga fram ett förslag till ny styrelse senast två 

veckor före årsmötet.  
• Bör bestå av personer som inte har något annat uppdrag i föreningen. Valberedningen 

ska dock ha nära kontakt med de som arbetar inom föreningen och får gärna rådfråga 
dessa. 

• Den största delen av arbetet kommer utföras månaderna innan årsmötet. Under den 
största delen av året har man alltså inte så mycket att göra förutom att hålla ögon och 
öron öppna.  

• Bör bestå av minst 3 personer. 

 


