Förslag Årsmöte 2020-05-09

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR VALBEREDNINGEN I FÖRENINGEN
SVALORNA LATINAMERIKA
Fastställd av årsmötet den 9 maj 2020
Valberedningens uppdrag
Valberedningen har som uppgift att till årsmötet lämna förslag till styrelseledamöter inklusive
ordförande för verksamhetsåret, förslag till föreningsrevisor och förslag till valberedning.
Valberedningen har som uppgift att följa styrelsens och revisorns arbete och utifrån detta
föreslå de förändringar i styrelsens sammansättning som kan behövas utifrån kommande
verksamhetsårets åtaganden.
Valberedningen har tystnadsplikt mot utomstående vad gäller uppgifter om föreningens
styrelseärenden och personuppgifter i anslutning till genomförande av uppdraget.
Former för valberedningens arbete
Valberedningen bör se över vilka särskilda kompetenser som behövs i styrelsen. För detta kan
valberedningen informera sig om viktigare beslut som berör föreningens verksamhet avseende
förändringar i organisering och arbetsformer.
Valberedningen har kontakt med ordförande och ledamöter samt kansliet för att bilda sig en
uppfattning om hur styrelsearbetet fungerar och om styrelsen kan behöva förstärkas vad gäller
vissa funktioner.
I uppdraget ingår att undersöka om de styrelseledamöter som står i tur att avgå, och har
möjlighet till omval, är intresserade av att kandidera för omval eller nyval på annan funktion.
Valberedningen ska beakta att de personer som föreslås till olika poster är medvetna om
innebörden av den uppgift och det personliga ansvar som uppgiften innebär. Valberedningen
ska eftersträva variation i ålder, kön och sysselsättning, med mera, för att skapa kontinuitet
och en bredd av erfarenheter i styrelsens sammansättning.
Valberedningens uppdrag vad gäller val av styrelse
Inför årsstämma ska valberedningen sammanställa en förteckning över ledamöter som ingår i
styrelsen och med denna som underlag undersöka och notera vilka har intresse av att
kandidera för omval och vilka som avböjer omval.
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Valberedningen ska föreslå kandidater till en styrelse med nio ordinarie ledamöter och tre
suppleanter som ska väljas vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.
Valberedningen föreslår kandidat till ordförandeposten medan styrelsen inom sig utser vice
ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör och vice kassör.
Till styrelseledamot (eller suppleant) väljs medlem av föreningen. Mandatperioden är på ett
eller två år. Styrelseledamoten väljs in på mandatperioder så att inte samtliga måste väljas
eller riskerar att avgå vid samma årsmöte.
Valberedningens uppdrag vad gäller val av revisor
Valberedningen ska inför årsmötet föreslå kandidat till extern revisor. Förslaget bör tas fram i
samråd med föreningens kansli och avse val av revisor och revisorssuppleant. Revisor kan
väljas om årligen för en sammanlagd mandatperiod på 7 år. Förslag till revisorssuppleant kan
tas fram i samråd med revisor.
Valberedningens uppdrag vad gäller val av valberedning
Valberedningen ska förbereda valet av kommande valberedning genom att begära in
kandidater i samband med övriga nomineringar, samt upplysa årsmötet om vilka
nomineringar som inkommit samt vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval.
Valberedningen ska bestå av minst en sammankallande och två ledamöter och alla väljs för ett
år i taget.
Ledamöter utses genom omröstning på årsmötet.
Styrelseledamöter eller anställda inom Svalorna LA ska inte vara ledamot av valberedningen.
Om medlem i valberedningen blir nominerad till en post som styrelseledamot ska
vederbörande lämna valberedningens arbete.
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