Riktlinjer för valberedningens arbete i samfälligheten Betan-Vitkålen
Allmänt
Valberedningen i en samfällighet spelar en central roll. För att kunna fullgöra sitt uppdrag är det viktigt att de
som väljs till valberedning av stämman är aktiva i samfälligheten, deltar på möten och aktiviteter och känner till
vilka personer och vilken kompetens som finns bland medlemmarna och vilken kompetens och erfarenhet som
krävs för uppdrag i samfälligheten.
Valberedningen ska vara väl insatt i det som händer inom samfälligheten, hur verksamheten utvecklas och hur
styrelsearbetet fungerar.
Valberedningen väljs av stämman och svarar för sina förslag inför stämman.
Valberedningen är självständig från styrelsen och arbetar på uppdrag av samfällighetens medlemmar.
Stämman beslutar om hur många ledamöter som ska ingå i valberedningen.
Valberedningens uppgifter
Valberedningens främsta uppgift är att till stämman ge förslag till ordförande, ledamöter och ersättare i
styrelsen samt till revisorer för samfälligheten.
Valberedningen har även till uppgift att föreslå mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare,
justeringspersoner och rösträknare.
Valberedningen kan även vid behov medverka till att lämna förslag till deltagare i eventuella arbetsgrupper och
kommittéer om styrelsen så beslutar.
Valberedningen arbetar under hela året och inte enbart inför årsmötet. I dialog med styrelsen ska
valberedningen skaffa sig kunskap om vilken kompetens och erfarenhet som krävs för uppdrag i styrelsen.
Valberedningen ska söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av samfällighetens
medlemmar samt bidrar med kunskap och erfarenheter till samfällighetens ledning.
Valberedningen ska redan på hösten innan stämman träffa styrelsen för att få information om verksamheten
och få en bild av hur styrelsearbetet fungerar.
Valberedningen ska i god tid innan stämman ta reda på vilka mandat i styrelsen som löper ut, vilka som vill sitta
kvar och vilka som vill lämna styrelsen samt enskilt träffa samtliga styrelseledamöter för att få deras bild av
styrelsearbetet och hur de ser på fortsatt arbete i styrelsen.
Valberedningen ska på olika sätt i kontakt med medlemmarna inhämta information om medlemmarnas syn på
hur styrelsearbetet fungerar och få deras förslag på kandidater till styrelseuppdrag.
Valberedningen ska senast tre veckor innan stämman presentera sitt förslag till styrelse mm för medlemmar på
samfällighetens hemsida.
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