
 

Praxis för nominering av kandidater till EFS 
riksstyrelse efter att valberedningen lämnat sitt 
förslag 
Bilaga till PM för EFS valberedning. Beslutad av EFS styrelse 2017-09-16 
 
 

·        Valberedningen ansvarar tillsammans med informationsansvarig på EFS för 

presentation av sina förslag av styrelsekandidater i Budbäraren och på EFS 

hemsida. Detta presenteras på EFS hemsida senast 14 dagar efter att 

förslaget är klart, vilket enligt valberedningens PM är 1 februari. I Budbäraren 

presenteras det i första möjliga nummer. Detta möjliggör för enskilda 

eller föreningar att i god tid göra ytterligare nomineringar. 

·        Valbarheten för kandidater som nomineras vid sidan av valberedningens 

förslag ska prövas utifrån samma kriterier som valberedningen arbetar 

utifrån. Detta innebär att den/de som nominerar ska inhämta uppgift om 

kandidats lämplighet och kvalifikationer samt valbarhet i enlighet med EFS 

stadgar samt SFI:s (Stiftelsen för insamlingskontroll) regelverk för 90-konto. 

Detta innebär bl.a. att kandidater för att vara valbara till styrelsen inte får 

vara försatta i personlig konkurs eller ha betalningsanmärkningar. 

·        Nomineringarna utöver valberedningens förslag bör presenteras enligt 

samma mall som årets valberedningsförslag, och komma rörelsen till del 

senast 7 dagar innan årsmötet på EFS hemsida 1)
. För att förslagen ska 

hinna läggas ut på webben i tid gäller följande: Nomineringar 

tillsammans med presentationer lämnas in av förslagsställaren till 
organisationssekreterare (eller motsvarande) för webbpublicering senast 7 

dagar + 3 arbetsdagar innan årsmötet. 

·        Denna praxis tas med som information på EFS hemsida respektive 

Budbäraren i anslutning till att valberedningens förslag presenteras. Ett 

epostmeddelande om att detta läggs ut på hemsidan skickas till föreningarna 

för att göra dem uppmärksamma på möjligheten till ytterligare nomineringar. 

·        Denna praxis börjar gälla inför 2018 år val. 
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1)
 Denna presentation bör göras så sent som möjligt inför årsmötet för att rucka så lite som 

möjligt på den föreningspraxis som möjliggör nominering fram till årsmötet. Därför finns 

inte presentation i Budbäraren eller genom utskick med i denna tidsplan. 
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