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Sammanfattning:
Ämne - Utökning av antalet ledamöter i valberedningen.
Förslag - Utöka antalet ledamöter inom valberedningen till 9 stycken.

Bakgrund - I dagsläget består valberedningen av 5 ledamöter vilket skapar en problematik rörande
exempelvis bristande deltagande under jävssituationer samt bristande perspektiv.
Motivering – Grunden för ett välfungerande styre inom en förening är att stämman har möjlighet att
genomföra välgrundade beslut. För att stämman ska ges bästa möjlighet att göra välgrundade beslut
krävs en stabil grund att stå på rörande personval. Denna grund utgörs i dagsläget av valberedningens
nomineringsförfarande och har tyvärr brister. Att valberedningen består av 5 ledamöter leder till vissa
problem. Delvis stagnerar diskussion förhållandevis snabbt samt att det endast är ett fåtal perspektiv
som kommer upp till ytan vilket inte i tillräcklig grad representerar föreningens medlemmar.
Valberedningen är även i dagsläget sårbar för jävssituationer där flertalet ledamöter tvingas avstå från
nomineringsförfarandet rörande vissa poster, detta kan i de värsta situationer leda till att endast två
eller i absolut värsta fall endast en ledamot är behörig att behandla nomineringsförfarandet vilket
knappast kan anses tillfredsställande. Problematiken med jäv kommer självfallet föreligga oavsett
antalet ledamöter i valberedningen men det är vår åsikt att den kraftigt kan begränsas genom att utöka
antalet poster i valberedningen. Genom en utökning får man även ett bredare perspektiv samt en
djupare och mer uttömmande diskussion vilken bättre borde representera föreningens medlemmar och
dess vilja.
För att föreningens medlemmar ska ges möjligheten till välgrundade beslut krävs en valberedning där
denna problematik minimeras. En nominering där endast en del av valberedningen haft möjlighet att
delta kan svårligen anses utgöra tillräckligt underlag för att stämman ska ges möjlighet att fatta
tillfredsställande beslut.
Yrkande – Vi yrkar således på att stämman ska utöka antalet ledamöter i valberedningen till nio (9)
personer genom ändring i stadgan kap 8 punkt 1:
att ändra 8.1 från:

Föreningen ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter och en ordförande.
till:

Föreningen ska ha en valberedning bestående av åtta ledamöter och en ordförande.

Valberedningen genom Jonathan Franzén

