
Valberedningsinstruktion för Svensk biblioteksförening 2021  
 
Syfte  
En väl fungerande valberedning är viktigt för föreningens långsiktiga utveckling. Det arbete 
valberedningen utför utgör själva grunden för föreningens arbete under kommande 
verksamhetsår. Det är därför viktigt att valberedningen har ett tydligt uppdrag och ett tydligt 
mandat. Valberedningens arbete ska bygga på en tydlig och samlad strategi som beskrivs i en 
valberedningsinstruktion.  
 
Valberedningens sammansättning etc. beskrivs i stadgarna. 
 
Valberedningsinstruktionen är ett av de styrdokument som fastställs av föreningens årsmöte.  
 
Beskrivning av uppdraget  
Valberedningen ska verka i alla medlemmars intresse. Valberedningen ska till årsmötet 
lägga förslag på  
 
1. styrelse  
2. revisorer  
3. vilka roller som ska vara arvoderade  
4. arvoderingsnivåer  
 
Valberedningen ska leverera kompletta sammansatta förslag till samtliga poster som är 
aktuella för personval. Varje enskild kandidat i valberedningens förslag ska motiveras 
skriftligt i års- 
möteshandlingarna eller på annat lämpligt sätt. 
 
På årsmötet argumenterar valberedningen för sitt eget förslag och undviker att argumentera 
för eller emot kandidater som står utanför förslaget. Vid direkta frågor från årsmötet bör 
valberedningen dock kunna motivera varför de valt vissa kandidater över andra.  
 
I anslutning till att förslagen presenteras ger valberedningen också uttryck för vilka 
utmaningar föreningen står inför och hur detta har inverkat på utformningen av förslagen.  

Kvarvarande nomineringar ska, om den nominerade godkänner det, presenteras med namn i 
anslutning till valberedningens förslag. 
 
Arbetssätt  
Valberedningen hanterar nomineringar till föreningens samtliga förtroendeuppdrag: styrelse, 
revisorer och valberedning.  
 
Nomineringsprocessen ska vara öppen vilket innebär att alla medlemmar kan nominera 
kandidater till en eller flera av föreningens förtroendeposter.  
 
Valberedning bör sträva efter att underlätta för medlemmarna att göra sina nomineringar i god 
tid före årsmötet. Tidiga nomineringar skapar förutsättningar för en likvärdig utvärdering av 
inkomna förslag.  
  



 
 
 
Samtliga valberedningens kandidaters bakgrund och kompetens ska presenteras i samband 
med årsmötet.  
 
Alla som nominerats ska kontaktas av valberedningen. 
 
Det bör vara möjligt för de nominerade att presentera sig på årsmötet i samband med att 
valberedningen presenterar kandidaterna. Hur detta sker rent praktiskt beslutas av 
mötesordföranden i samråd med valberedning. 
 
Rent allmänt ska föreningens nomineringsprocess karakteriseras av ett öppet arbetssätt. 
Valberedningens arbete ska även bygga på utgångspunkten om att mångfald skapar en 
starkare och bättre styrelse. Valberedningen bör arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv.  
 
När valberedningen, utifrån inkomna nomineringar, ska ta fram sitt förslag till styrelse, 
revisorer och valberedning för kommande år ska urvalet ske utifrån en bedömning av hur 
de nominerades kompetens bidrar till föreningens verksamhet och mål. 
 
För att underlätta arbetet med att hantera nomineringar, ta in enkätsvar etc. bör 
valberedningen använda ett anpassat och GDPR-säkrat IT-stöd.  
 
Övergripande tidplan  
Valberedningen bör arbeta löpande under året, till exempel genom att analysera 
föreningens behov och mål under kommande år, ta del av styrdokument etc., besöka 
styrelsemöte för att följa upp hur styrelsen arbetar, ta kontakt med möjliga kandidater och 
informera om valberednings arbete.  
 
Viktiga tidpunkter att beakta är 
 
• Påbörja nominering 
• Öppna för svar på enkäter 
• Stänga nominering 
• Stänga för svar på enkäter 
• Datum för valberedningens förslag (jämför datum för utskick av handlingar) 

 
Parallellt med detta löper arbete med att ha kontakt med nuvarande styrelse (t.ex. via besök 
på styrelsemöten), med nominerade kandidater etc. 
 
Övrigt  
Kansliet och valberedningen behöver samordna sitt arbete när det gäller att hantera och 
säkra den information som hanteras av valberedningen. Det handlar bland annat om att ha 
tydliga regler för när valberedningens mail ska raderas och eventuella dokument ska 
gallras. Genom att använda ett särskilt IT-stöd för valberedningens arbete underlättas detta 
arbete. Ett sådant verktyg underlättar även en säker och smidig överlämning till ny 
valberedning. 
 
Denna instruktion gäller från 2021-05-20 fram till nästa årsmöte, då den tas upp till ny 
prövning och beslut. 


