
Dags att börja valbereda! 
Valberedningens uppdrag är att lägga ett förslag på vilka som ska väljas till olika 
förtroendeposter. Valberedningen har ett strategiskt viktigt och ansvarsfullt uppdrag och 
deras förslag på framtida styrelse och andra poster går ofta igenom. Som valberedning är det 
viktigt att ha bra koll på den styrelse man ska föreslå ledamötet till och ett brett kontaktnät 
bland föreningar och medlemmar. 

För att få fram ett bra förslag är det viktigt att börja i tid för att inte behöver stressa de sista 
veckorna. Här nere är en checklista på saker som kan vara bra att göra som valberedning: 

1. Helhetsbild 

Skaffa er en bild av föreningen eller distriktet. Hur fungerar den nuvarande styrelsen, vad finns 
det för verksamhet, hur ser planerna för framtiden ut. 

2. Samla in nomineringar 

Gå ut med information och uppmuntra folk att nominera lämpliga kandidater och nominera 
själva. Prata med folk som ni tror vore bra och uppmuntra dem att ställa upp. Besök 
föreningsmöten, åk på distriktsaktiviteter och var närvarande i sociala medier för att hitta 
intressanta personer. Fråga den nuvarande styrelsen vilka som ställer upp för omval.  

Glöm inte val till revisor och andra förtroendeposter. 

3. Kolla upp kandidater 

Prata med de som nominerats. Se om de är intresserade av att sitta på en förtroendepost. Prata 
med de nominerade (inklusive nuvarande styrelsen) och fråga dem om varför de vill sitta och 
vad de vill bidra med. Informera också nominerade som inte suttit förut vad ett uppdrag 
innebär. 

4. Analysera 

Vad har distriktet/föreningen för behov? Vilka kompetenser behövs i styrelsen? Vilka personer 
är nominerade och vilka kompetenser och bakgrunder har de? 

5. Presentera ett förslag 

Utifrån ovanstående arbete ska valberedningen lägga fram ett förslag. Förslaget ska vara 
balanserat och uppfylla de behov som föreningen eller distriktet har och det ska finnas en 
motivation, helst för varje kandidat. 

Förslaget skickas in till årsmötet och kan också presenteras muntligt på själva mötet. 

UNF:s framtid vilar i era händer, ett stundtals tufft men också otroligt givande uppdrag. Lycka 
till! 
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