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Checklista – valberedning 
Valberedningens ansvar 
Valberedningens främsta uppgift är att på årsmötet föreslå kompetenta funkt-
ionärer. Valberedningens arbete är därför avgörande för föreningens framtid. 
Det vilar ett stort ansvar på ledamöterna i valberedningen. Det får inte gå slent-
rian i valberedningens arbete, olika styrelsefunktionärers insatser måste stän-
digt följas. Det får inte anses givet att bli omvald - alla mandat i våra föreningar 
är ettåriga! 

Tillvägagångssättet 
• Valberedningen måste kontinuerligt följa föreningens verksamhet.  

Arbetet får inte koncentreras till en kort tid strax före årsmöte 
• Börja arbetet med att förbereda valen tidigt. Ju högre krav som ställs, 

desto längre tid tar valberedningsarbetet. 
• Studera närvarostatistik från sammanträden, enskildas insatser under 

året och andra uppgifter av intresse. Gör en objektiv bedömning. Det 
handlar inte om att komma åt någon. Enda målet är en väl fungerande 
styrelse. 

• Ta kontakt med föreningens ordförande för att få dennes synpunkt på 
styrelsens arbete. Glöm dock inte att valberedningen måste ha integritet 
och bilda sig en egen uppfattning. 

• Kontakta nuvarande funktionärer, valarbetare och andra som visat in-
tresse. Kontakterna skall vara personliga. 

• Förklara kort vad arbetet innebär. Den som accepterar ett uppdrag med 
förutsättningen att inga krav kommer att ställas kommer snart att känna 
sig lurad. 

Några tips  
Funktionärer vinns på samma sätt som väljare - i personlig kontakt och genom 
att övertygas, inte övertalas. 
Vi vet att nya medlemmar är mest entusiastiska. 
Föreningens funktionärer kan gärna ha politiska uppdrag, men undvik de per-
soner som har de tyngsta, mest krävande politiska uppdragen. 
Det är viktigt att sprida på uppdragen och att sträva efter en allsidig samman-
sättning av styrelsen, t ex genom en jämn könsfördelning. 
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Detta ska väljas i föreningen 
På föreningens årsmöte skall bland andra följande funktionärer väljas: 

• Ordförande 
• Vice ordförande 
• Minst fem styrelseledamöter (inkl. ordförande och vice ordförande), 

varav en moderatkvinnoansvarig 
• Två revisorer och ersättare för dem 
• Val av ombud och ersättare till förbundsstämma och eventuella  

nomineringsstämmor 
• Val av valberedning 

Det är viktigt att valberedningens ledamöter i tid meddelar styrelsen om de står 
till förfogande för omval. 

Valberedningen bör även förbereda de val som görs av styrelsen vid dess 
första sammanträde. Då bör bland andra följande funktionärer väljas: 

• Sekreterare 
• Kassör 
• Medlemsansvarig 
• Kampanjledare (valledare) 
• Utbildningsledare 
• Informations- och mediaansvarig (gäller även sociala medier) 

 
 


