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Instruktion för valberedningen i DIF Hockeyförening.
Valberedningens uppgift är att på föreningsmedlemmarnas vägnar förbereda
årsmötets val av styrelse och övriga förtroendeuppdrag.
Valberedningsprocessen med utgångspunkt från 2009 års stadgar kommer i
princip att följa nedanstående grundmönster.
Grundmönster för valberedningsarbetet.
Ett huvudsyfte med de nya stadgarna är att skapa öppenhet och förutsägbarhet
beträffande de förtroendeval som skall äga rum vid årsmötet.
Föreningens medlemmar kan när som helst under verksamhetsåret kontakta
valberedningen med idéer och förslag som kan påverka valberedningsarbetet på
kortare eller längre sikt. Valberedningen behandlar alla förslag förtroligt.
Senast sex veckor före årsmötet presenterar valberedningen vilka
förutsättningar som gäller för de val som skall ske vid årsmötet. Om det är
möjligt lägger valberedningen ett komplett förslag redan på detta stadium.
Tre veckor före årsmötet presenterar valberedningen på föreningens hemsida
sitt slutgiltiga förslag.
Det är särskilt viktigt att medlemmar som har förslag som kan påverka det
slutgiltiga valberedningsförslaget hör av sig i så god tid som möjlig.
Målsättningen är att det slutgiltiga förslaget enhälligt skall kunna antas av
medlemmarna vid årsmötet. Därigenom skickar årsmötet en tydlig
förtroendesignal till de personer som väljs till olika förtroendeuppdrag. Vidare
skickar årsmötet en tydlig signal om stabilitet och förutsägbara förhållanden till
alla intressenter som föreningen är beroende av.
Om en föreningsmedlem vill väcka annat förslag än valberedningens vid
årsmötet så går det bra, men om det skall kunna bli föremål för val måste
förslaget skriftligen ha inlämnats till valberedningen senast en vecka efter det
att valberedningen offentliggjort sitt slutgiltiga förslag eller uttryck på annat
sätt senast två veckor före årsmötet.
Valberedningen uppgift under hela valberedningsprocessen ända fram till och
med årsmötet är att söka lösningar som ett enigt årsmöte kan anta. Om detta

Bilaga

inte visar sig möjligt åvilar det valberedningen att så snart möjligt, senast på
årsmötet, informera om det alternativa förslag till valberedningens som
föreligger.
Följande kriterier och utgångspunkter är viktiga i valberedningens arbete:
• I valet mellan olika alternativa förslag skall valberedningen prioritera det
man sammantaget bedömer bäst tjänar hela föreningens bästa.
• Avgörande kriterier i valet mellan olika alternativ är att tillförsäkra bästa
möjliga kompetens, erfarenhet och kontaktnät för styrelsens arbete.
• Vid bedömningen av olika alternativa förslag skall valberedningen beakta
vad som kan komma att krävas även på längre sikt än det närmaste
verksamhetsåret.
• Valberedningen skall löpande under året följa styrelsens arbete och
verksamheten i sin helhet så att man är uppdaterad på aktuella problem
och framtidsmöjligheter för att ha en så god grund som möjligt för de
självständiga bedömningar som krävs.

