Hjälp till styrelser i Equmenia
Materialet är senast uppdaterat 2017-05-07

31

Valkommitté
/valberedning
Valkommittén har ett väldigt viktigt
uppdrag i en förening. Det är valkommittén
som tillfrågar personer till olika uppdrag.
Främst personer till styrelsen men det kan
också handla om att hitta ledare till
föreningen, samt en del andra uppdrag. Det
ser olika ut i olika föreningar och det är
viktigt att från början veta vad
valkommittén gör och vad styrelsen gör.
Vanligtvis sker det mesta av valkommitténs
arbete inför föreningens årsmöte.
Det är årsmötet som väljer en valkommitté.
Eftersom de har ett så viktigt uppdrag är det
bra om de som sitter i valkommittén kan ha
en så bred kompetens och erfarenhet som
möjligt. Det är också viktigt att
valkommittén känner till föreningens
arbete.

Vilka föreslår en
valkommitté?
Styrelsen kan inte föreslå vilka som kan
sitta i valkommittén. Enligt ideell
föreningstradition så brukar man säga att
inte heller valkommittén kan föreslå sig
själva. Men vilka ska då föreslå dem som ska
väljas på årsmötet?
Man kan göra så att man ställer frågan
under årsmötet. Det kan dock vara svårt att
få personer som faktiskt vill och är duktiga
på just detta uppdrag om man gör på det
sättet.

Ett annat förslag är att om man har ett antal
olika grupper inom sin förening så låter
man varje grupp föreslå en person. T.ex. en
från Söndagsklubben, en från barnkören
och en från Tonår. Det gör att valkommittén
också har inblick i alla de olika grupperna.
Det är en fördel att valkommittén ändå väljs
på årsmötet eller föreningsmötet så att man
vet att de personerna har hela föreningens
förtroende.
Ett tredje alternativ är att valkommittén
själva föreslår vilka personer som kan
väljas.

Vad ska man göra och hur?
För att kunna göra ett bra jobb behöver
valkommittén börja sitt arbete i god tid före
årsmötet. Ansvaret för att arbetet kommer
igång ligger på den som är sammankallande
i valkommittén. Men det finns inget som
hindrar att föreningens styrelse påminner
om att de ska börja sitt arbete.
Valkommittén ska föreslå personer till
styrelsen, revisorer och ev. andra
ledaruppdrag i föreningen. Det kan också
vara så att de också ska tillfråga ombud till
olika sammanhang, t.ex. till Equmenias
regionala och nationella stämmor.
Valkommittén ska också tillfråga personer
om uppdrag till föreningens eget årsmöte.
Då handlar det främst om några som under
årsmötet kan vara mötesordförande och
mötessekreterare, men kanske även
justerare och rösträknare.
Arbetet i valkommittén kan se ut ungefär så
här:
1. Undersöka läget
Hur ser det ut i styrelsen och de olika
ledargrupperna? Vilka vill sitta kvar och
vilka vill lämna sitt uppdrag? Förutom
att ha ett samtal med alla som är valda
sen tidigare är det bra att ha ett samtal
om hur många ledare som behövs.
Kanske har det förändrats sen sist.
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Kolla upp om de som sitter i styrelsen är
valda på ett eller två år och hur länge de
har suttit. Om man är vald på två år och
bara har suttit ett år, ska man inte väljas
igen detta år. Självklart kan man alltid
välja att lämna sitt uppdrag tidigare, då
kallas det att årsmötet gör ett
fyllnadsval.
2. Fundera på vad som behövs
Gör en lista på dem som sitter kvar och
skriv ner hur många “tomma platser”
som finns. Fundera på vad det är för typ
av personer som behövs. Vilka
egenskaper och kompetenser behöver
de för att komplettera gruppen? Fråga
gärna de olika grupperna vad de tycker
saknas.
Börja fundera på vilka personer ni kan
tillfråga. Be gärna föreningen om tips
och idéer. Kanske kan det vara bra i det
här läget att även ha ett samtal med

församlingens valkommitté för att ge
varandra råd och tips, och undvika att ni
tillfrågar samma personer till flera
uppdrag.
3. Tillfråga och ta in svar
Börja tillfråga personer om de olika
uppdragen. Var gärna tydlig med vad
det skulle innebära att gå in i det
uppdraget och varför ni frågar just den
personen.
Ett bra tips är att uppmana personen att
inte svara på en gång utan ge 24
timmars betänketid. Det gör oftast
beslutet mer genomtänkt.
4. Lämna förslag till årsmötet
Lämna er lista med förslag till årsmötet.
Om ni har möjlighet är det bra om listan
finns i handlingarna i förväg. Kom ihåg
att även de ledare som är valda tidigare
ska väljas igen, de behöver alltså finnas
med i förslaget.

