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ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGSARBETET INFÖR KÅRSTÄMMA 
Fastställd av överstyrelsen 2018-08-25—26 §19 
 
Valberedningens övergripande ansvar är att till kårstämman presentera lämpliga kandida-
ter som kårchef tillika styrelseordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer. 
 
Valberedningen arbetar på uppdrag av kårstämman. 
 

a) Tillsättning av valberedning. Kårstämman utser ledamöter i valberedningen för en 
period som sträcker sig till och med nästa kårstämma. Ledamot i valberedningen 
bör ha god kunskap om lottakårens arbete. 
 

b) Valberedningens ansvar  
Varje enskild ledamot av valberedningen har ansvar för att valberedningens upp-
drag fullföljs. 

Valberedningens arbete är konfidentiellt. 
Känslig information om enskilda personer som framkommer genom valberedning-
ens arbete ska behandlas konfidentiellt. 
 

c) Valberedningens ledamöter.  
Kårstämmans valberedning består av minst två och högst fem ledamöter. Högst 
en ledamot får tillhöra kårstyrelsen, dock bör en ledamot ha tillhört kårstyrelsen. 
Kårstämman utser valberedningens ordförande.  
 

d) Valberedningens uppgift.  
Valberedningen ska i sitt arbete följa SLK stadga med tillhörande anvisningar. På 
kårstämman presenterar valberedningen ett slutligt förslag grundat på erhållna 
underlag, förslag från enskilda medlemmar samt på egna överväganden. Valbe-
redningen har rätt att själv nominera kandidater. 

Valberedningen ska, innan den fastställer förslaget, underrätta berörda personer 
om att de avses bli nominerade till kårstyrelsen. Personer, som inte kommer att 
nomineras ska underrättas om detta i god tid före kårstämman.  Den som undan-
bett sig omval behöver inte underrättas. 
 

e) Valberedningens arbete.  
Alla val vid kårstämman sker till nästa kårstämma. Detta innebär att alla platser 
står till förfogande. Den som inte önskar komma ifråga för omval ska skriftligen 
meddela valberedningen detta senast den 1 december året innan kårstämman. 
Valberedningens ordförande informerar kårchefen senast den 15 december vilka 
som avböjt omval. 

 
Kårchefen eller av henne utsedd person, ska därefter på enklaste sätt (t ex ge-
nom telefonsamtal) lämna underlag till valberedningens ordförande bestående av: 

− erfarenheter av arbetsfördelning, samarbete och effektivitet i kårstyrelsen 
− genomgång av innebörden i de olika uppdragen 
− information om framtidsfrågor av betydelse för valberedningen. 

 
Underlag för nomineringsförslag ska utsändas till medlemmarna och vara valbe-
redningen tillhanda senast 1 februari. 

 
Kårchefen ska hållas underrättade om valberedningsarbetet. 
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Valberedningen sammanträder minst två gånger under verksamhetsåret. Valbe-
redningen fattar beslut med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör ordföranden. 
Beslutsprotokoll ska föras vid sista sammanträdet och justeras av valberedning-
ens ordförande. Protokollet tillställs kårchefen. 
 
Valberedningens arbete ska vara avslutat och förslaget överlämnat till kårchefen i 
god tid före kårstämman. 
 
Valberedningens ordförande föredrar förslagen vid kårstämman. 
 

f) Grunder för nomineringen 
Vid nominering ska särskilt beaktas att kårstyrelsens förutsättningar för ett effek-
tivt och konstruktivt samarbete är goda. 

Den som nomineras till kårstyrelsen bör ha god kunskap om Svenska Lottakåren, 
sådan erfarenhet och förmåga att hon kan medverka i kårstyrelsens arbete att 
leda och utveckla kårens verksamhet.  
 
Kårchefen, vice ordförande/vice kårchef eller annan person i styrelsen ska ha ut-
rymme för att teckna avtal för organisationen vid höjd beredskap (ego-avtal). 
Revisor får inte vara nära anhörig till någon i styrelsen. 
Föreslås ledamot av valberedningen till något uppdrag ska vederbörande inte 
delta i beslut i frågan, vilket ska antecknas till slutprotokollet. 

 
g) Valberedningens förslag 

Valberedningens förslag presenteras i handlingarna till kårstämman. Förslaget in-
nehåller en kandidat per valbar plats. Valberedningen kan presentera även förslag 
till funktionärer som ska utses på styrelsens konstituerande sammanträde. 

 
 


