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INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN

Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Jakob i Järfälla och är antagen av föreningens
årsstämma 2009-04-23. Instruktionen utgår från ”HSB Riksförbunds kod för föreningsstyrning” och
skall tillämpas enligt principen ”Följ eller förklara”. Det innebär att om valberedningen under sitt
arbete avviker från instruktionen skall skälen redovisas i slutrapporten till årsmötet.

Allmänt

Valberedningen är föreningsstämmans organ för att skapa ett bra underlag inför stämmans beslut vid
tillsättning av styrelseledamöter och andra förtroendevalda samt ersättningar till dessa.

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter som väljs vid stämman. En av ledamöterna ska utses
till sammankallande. Ledamöterna får inte samtidigt inneha andra företroenduppdrag inom föreningen.

Föreningen ska senast sex månader före ordinarie föreningsstämma ange namnen på valberedningens
ledamöter. Informationen ska finnas tillgänglig på bl a föreningens hemsida. Där ska även anges hur
medlemmarna kan lämna förslag till valberedningen.

Tillsättning av styrelse och internrevisorer

Valberedningen ska lämna förslag på styrelsens ordförande och dess ledamöter samt föreningens
internrevisorer. Som underlag för sina förslag ska valberedningen

-     bedöma i vilken grad de nuvarande förtroendevalda medlemmarna uppfyller de krav som kommer
      att ställas på styrelsen och revisionsverksamheten till följd av föreningens aktuella läge och
      framtida inriktning
- fastställa kravprofiler för den eller de nya medlemmar som enligt denna bedömning behöver

rekryteras
- genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de poster som ska fyllas. Ett led i

denna procedur är en enkät (se nedan) som publiceras på föreningens hemsida. Det kan också
innebära riktad information/förfrågan till nyinflyttade eller annan åtgärd som valberedningen
finner lämplig.

Presentation av valberedningens förslag

Valberedningens förslag och samtliga andra inkomna förslag ska presenteras tillsammans med
kallelsen till föreningsstämman samt på föreningens hemsida. Lämpliga uppgifter i denna presentation
är

- medlemmens ålder samt huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet
- eventuella uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag
- vid omval, vilket år medlemmen invaldes i styrelsen
- medlemmens kompetens och oberoende
- valberedningens motiv för sitt förslag
- övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid omröstningen



Då föreningen är stor och flertalet medlemmar inte känner varandra, ska även bifogas foton på de
föreslagna medlemmarna. Medlem som föreslås för om- eller nyval ska uppmanas att, såvitt möjligt,
närvara på stämman för att kunna svara på frågor.

Valberedningen ska i möjligaste mån sträva efter en jämn fördelning av förtroendeposterna med
hänsyn till de föreslagna medlemmarnas kön, ålder och etniska bakgrund.

Förslag till ekonomisk ersättning

Valberedningen ska hålla sig underrättad om vilka ekonomiska ersättningar som utgår till de
förtroendevalda. Därvid ska valberedningen bedöma om ersättningarna kan anses rimliga i förhållande
till de valda ledamöternas förväntade insatser och till föreningens ekonomi. Vid krav på förändring ska
valberedningen förelägga stämman förslag och motiv till eventuell ändring. Om ingen ändring i
förhållande till föregående verksamhetsår föreslås, ska detta motiveras i valberedningens underlag
inför stämman.

Enkät

För att underlätta valberedningens uppgift med att finna kandidater till förtroendeuppdrag, ska
valberedningen på föreningens hemsida presentera en ”enkät”. Denna ska omfatta allmän information
om föreningsarbetet i Brf Jakob samt uppgift om hur medlemmarna till valberedningen kan anmäla sitt
intresse för att delta i arbetet. Valberedningen är skyldig att ta kontakt med varje medlem som svarat
och genom en intervju fastställa medlemmens inriktning och lämplighet för ett förtroendeuppdrag.


