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VALBEREDNINGSINSTRUKTION 2015 
 
 

§ 6 Valberedning 
      
För beredning av de val som föreningen har att förrätta på föreningsstämma utser föreningen på 
ordinarie föreningsstämma inom sig en valberedning om tre personer, av vilka en ska vara 
sammankallande. Ledamot utses för en tid av tre år i sänder, varav en ledamot avgår vid varje 
ordinarie föreningsstämma. Ledamot av valberedning kan omväljas två gånger. 
________________________________________________________________ 

 
Val och arvodering av styrelse och revisorer skall beredas genom en, av medlemmarna styrd, 
strukturerad och transparent process som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. 
Valberedningen är medlemmarnas instrument för att säkerställa att föreningens styrelse har 
en sådan sammansättning att den uppfyller föreningens syfte. 
 
Valberedningen har till uppgift att:  

• föreslå kandidater för föreningsstämmans val av styrelseledamöter och revisorer samt 
• föreslå arvode för styrelseordförande och styrelseledamöter 

 

I detta arbete har Valberedningen att: 

1) bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kan ställas på 
styrelsen till följd av Blomsterfondens framtida inriktning 

2) fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning 
behöver rekryteras. I sådan kravprofil ska ingå att styrelseledamot ska ha en allmän 
senioritet och ha i andra uppdrag visat en kompetens som är relevant för 
Blomsterfonden. Styrelsekandidaten ska också enligt valberedningens bedömning 
ha förståelse för Blomsterfondens särskilda prägel som långsiktigt affärsdrivande 
ideell organisation. 

3) genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till styrelseposter som 
ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar skall beaktas 

4) ta del av styrelsens utvärdering av dess arbete 
5) beakta styrelsens sammansättning i sin helhet, sträva efter jämn könsfördelning 

och en mångfald i styrelsens sammansättning 
6) förvissa sig om att de nominerade delar Blomsterfondens värderingar samt 
7) presentera sina förslag samt motiven för förslagen på stämman varvid uppgift skall 

lämnas om: 
! ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet 
! uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag 
! huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i 

förhållande till Blomsterfonden och dess ledning, samt 
! vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen. 
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Valberedningens förslag 

• Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till föreningsstämman eller på 
Blomsterfondens hemsida så snart det är klart, dock senast två veckor före ordinarie 
stämma. 

• Valberedningen ska sträva efter att vara enig i sina förslag, annars avgör majoriteten. 

Kontaktuppgifter  

• På Blomsterfondens hemsida ska framgå, förutom valberedningens förslag när det är klart, 
namnen på valberedningens ledamöter, uppgifter om deras mandatperioder, deras 
möjlighet till omval samt en e-mail brevlåda/adress via vilken medlem kan skicka förslag 
till valberedningen. 

• Namn på valberedningens ledamöter, uppgifter om deras mandatperioder samt adress via 
vilken medlem kan skicka förslag till valberedningen ska även årligen kungöras i 
föreningens tidning inför föreningsstämma. 

Övrigt 

• Om ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag under året kan kvarvarande 
medlemmar i valberedningen inbjuda ny medlem till valberedningen för tiden fram till 
nästa föreningsstämma. 

• Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå 
föreningsstämman förändringar. 

• Årligt arvode ska utgå för ledamot i valberedningen, från perioden då valberedningen 
utnämns till dess att ny valberedning utses. Det årliga arvodet ska motsvara det arvode 
som styrelseledamot i Blomsterfonden erhåller för ett styrelsemöte. 

• Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.  

 


