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PM FÖR EFS VALBEREDNING 
 

Denna PM reglerar EFS valberednings åligganden enligt följande: 
 

1 Uppgift 

 

Valberedningen tillsätts enligt EFS stadgar § 4.5. Rekommenderad maximal 

mandatperiod i valberedningen är 3 år inom en 10-årsperiod. Valberedningens 

uppgift är att till årsmötet föreslå ledamöter i EFS styrelse, revisorer, 

revisorssuppleanter samt att ge förslag på presidium och justeringspersoner vid 

årsmötet. Sista datum för valberedningens samtliga nomineringar inför årsmötet är 

1 februari.  

 

Konstituering 

 

Ordförande för föregående års valberedning ser till att den nya valberedningen 

sammankallas till ett första konstituerande möte senast 15 augusti. 

Valberedningen utser inom sig ordförande och sekreterare vid detta möte. 

Salt – barn och unga i EFS, har möjlighet att adjungera en ledamot till EFS 

valberedning. 

 

Kallelse 

 

 Valberedningen sammanträder på ordförandens kallelse. 

Kallelse utfärdas senast 1 månad före planerad sammanträdestid. Till kallelsen 

bifogas då eventuellt inkomna namnförslag. 

Valberedningens sammanträde bör göras kända i EFS genom Budbäraren såväl 

som på hemsidan, i samband med att kallelse utfärdas. 

 

4 Styrelsekandidater 

 

 Valberedningen har 

 

4.1 att upprätta en lista med förslag på kandidater, varvid antalet nomineringar bör 

överskrida antalet avgående ledamöter. Tjänsteman som oavsett geografisk 

placering genom sin anställning hör till EFS rikskansli är inte valbar. Avgående 

ledamot kan omväljas högst två gånger i följd (EFS stadgar § 4.6.10). 

 

4.2.1 att eftersträva en bred representation med hänsyn till geografi, åldersgrupper, 

kompetensområden samt en jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen. 

 

4.3 att särskilt beakta behovet av stabilitet och kompetens i styrelsen. 

 

4.4 att genom ordförandens försorg tillfråga avgående ledamot om villighet till 

eventuellt förnyat mandat. 

 



PM för EFS valberedning - fastställt av EFS styrelse 1976-05-15, §101/76 

  Ändringar fastställda av EFS styrelse 1978-06-19,§ 233/78, 1980-06-16, § 

240/80 1982-10-16, § 316/82, 1986-03-22, § 71/86, 1988-09-10, § 299/88, 

1992-09-20, § 225/92, 1999-02-06, § 28/99 och 2000-09-16—17, § 138/00, 

2001-07-01-02, § 129/01, 2003-09-19-21, § 147, 2004-01-30-31, § 25/04, 2005-

0129—30, § 29/05, 2005-03-12—13, §76/05, 2006-04-01—02, § 66/06, 2009-

09-18—20, §171/09, 2015-06-13, § 103/15, 2017-12-09—10, § 194/17. 

 

4.5 att genom ordförandens försorg, senast 1 september, ålägga 

distriktsföreståndarna att i samråd med distriktens styrelser tillfråga och föreslå 

kandidater till EFS styrelse. Förslag inlämnas senast 15 november till ordföranden 

i valberedningen. 

 

4.6 att genom ordförandens försorg, via Budbäraren, under september uppmana 

 föreningar och enskilda att också inlämna förslag på kandidater. Förslagen skall 

 insändas till ordföranden i valberedningen senast 15 november. 

 

4.7 att  inhämta uppgift om kandidats lämplighet och kvalifikationer samt valbarhet 

i enlighet med EFS stadgar § 4.6.10 samt SFIs (Stiftelsen för insamlingskontroll) 

regelverk för 90-konto, vilket bl a innebär att kandidater för att vara valbara till 

styrelsen inte får vara försatta i personlig konkurs eller ha 

betalningsanmärkningar. 

 

4.8 att  förvissa sig om att föreslagna kandidater är beredda att kandidera vid 

förestående val. 

 

4.9 att tillsammans med informationsansvarig ansvara för presentation av 

 styrelsekandidaterna i Budbäraren. 

 

4.10 att upplysa föreslagna kandidater om att styrelsen håller konstituerande  

 sammanträde i samband med årskonferensen 

 

5 Revisorer 

 

 Valberedningen har 

 

 att upprätta förslag angående tre revisorer jämte suppleanter. En av revisorerna 

och en av suppleanterna bör vara auktoriserad revisor. 

 

6 Årsmötespresidium och justeringspersoner 

 

 Valberedningen har 

 

 att  upprätta förslag på presidium vid årsmötet, dvs ordförande, vice ordförande 

och sekreterare samt justeringspersoner. Enligt praxis har 

organisationssekreteraren på EFS kansli varit sekreterare vid årsmötet. 

 

7 Protokoll 

  

Valberedningen har 

 

 att  upprätta protokoll som föreläggs årsmötet. Protokollet inlämnas till 

missions-föreståndaren senast tre månader före årsmötet. 
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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. 

 

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.  

 


