Proposition 4 Förbundsmöte 2017
Instruktion för valberedning förbundsstyrelse SvSF
Sammansättning och åliggande
Valberedningen består av åtta personer varav fyra väljs av förbundsmötet, ordförande och vice
ordförande (en man och en kvinna) och två ungdomsledamöter. Övriga fyra ledamöter representerar
var och en av SvSF sektioner, normalt ordförande i respektive sektions valberedning och väljs vid
respektive sektionsårsmöte.
Valberedningens arbetsår omfattar tiden från ett förbundsmöte till och med nästa förbundsmöte.
Valberedningen ska ge förslag till val av ordförande i förbundet, övriga styrelseledamöter, revisorer
och i övrigt enligt förbundsmötets föredragningslista. Revisorer upphandlas normalt av
generalsekreterare.
Arbetssätt
Valberedningen sammanträder på kallelse av dess ordförande. Valberedningens förhandlingar är
förtroliga. Beslut ska protokollföras. Efter förbundsmötet överlämnas protokollen till
förbundsstyrelsen (FS).
Valberedningen ska fortlöpande följa verksamheten inom styrelsen genom regelbunden kontakt med
ordförande, styrelseledamöter och generalsekreterare. Under andra halvan av kalenderåret, samlas
valberedningen för intervjuer av ledamöter enskilt, för klargöra hur den framtida sammansättningen
av styrelsen bör vara.
I sina förslag till val vid förbundsmötet ska valberedningen i första hand se till nödvändiga
kompetenser för att FS skall kunna driva SvSF optimalt, men hänsyn ska också tas till FS:s geografiska
spridning, ålder och kön.
En representant från valberedningen har rätt att närvara vid FS-sammanträden, vanligen ordförande
eller vice ordförande, och ska efter sammanträdet rapportera till övriga i valberedningen.
Protokoll från FS och arbetsutskotten, AU, ska skickas till alla i valberedningen.
Tidsplan
Valberedningen ska senast den 1 december fråga dem vilkas mandattid utgår vid Förbundsmötets
slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.
Senast den 15 januari ska valberedningen meddela specialdistriktsförbunden (SDF) för vilka
mandatperioden utgår. Informationen presenteras också i Svensk Skyttesport och på hemsidan.
Samtidigt uppmanas SDF och klubbar att lämna kandidatförslag senast 1 mars.
Senast den 1 april ska valberedningen vara klar med sitt förslag. Dessförinnan ska styrelseledamot
som inte föreslås till omval ha haft möjlighet till avsägelse. Föreslagna kandidater som inte finns med
i slutliga förslaget ska kontaktas innan publicering.
Valberedningens slutliga förslag med valbara ledamöter skickas till kansliet. Valberednings förslag
med övriga möteshandlingar skickas till SDF och presenteras på SvSF hemsida senast 21 dagar före
förbundsmötet.
Valberedning närvarar vid förbundsmötet.
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Instruktion för valberedning sektion SvSF
Sammansättning och åliggande:
Valberedningen består av tre personer varav en sammankallande vald på årsmötet. Sammankallande
eller annan vald person i valberedningen ansvarar för sektionens sakrevision.
En ur valberedningen eller av sektionsårsmötet vald person samt suppleant, är representant i
valberedningen för förbundsstyrelsen SvSF.
Valberednings arbetsår omfattar tiden från ett sektionsårsmöte till och med nästa sektionsårsmöte.
Valberedningens uppgift är att finna och ge förslag enligt SvSF stadgar till val av ordförande för
sektionen, övriga styrelseledamöter och övrigt i enlighet med sektionens föredragningslista. En
granskningsrapport om sektionens verksamhet ska upprättas av sakrevisor till sektionsårsmöte.
Granskningsarbetet och rapporten omfattar kalenderår och samma tid som för sektionens
verksamhetsberättelse.
Arbetssätt:
Valberedningen har kontinuerlig kontakt under året och sammankallande kallar vid behov till
sammanträde (telefon). Dess förhandlingar är förtroliga och beslut ska protokollföras.
Valberedningen ska granska sektionens verksamhet genom uppföljning av styrelsemöten, kontakt med
ordföranden och styrelsemedlemmar samt, om möjligt, närvara vid större tävlingar. En representant
från valberedningen har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och ska sedan rapportera till
övriga medlemmar i valberedningen. Om förutsättning finns, kan valberedningen intervjua sektionens
ledamöter enskilt, för klargöra hur den framtida styrelsen sammansättning bör vara
Protokoll från styrelsemöte skickas till alla i valberedningen.
I sina förslag till val vid sektionsårsmöte ska valberedningen i första hand se till nödvändiga
kompetenser för att sektionen ska kunna drivas optimalt. Hänsyn ska tas till geografisk spridning, ålder
och kön.
Sektionens sakrevisor kan söka stöd för revisionsarbetet med SvSF lekmannarevisor och dokumentet
Riktlinjer för lekmannarevisorer SvSF.
Tidsplan:
Valberedningen frågar innan 1 december dem vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för
kommande mandatperiod.
Valberedningen meddelar på sektionens hemsida senast 1 januari och om möjligt i Svensk Skyttesport,
vilka ledamöters mandatperiod utgår. Samtidigt uppmanar sektionens valberedning att få
kandidatförslag senast 1 februari. (Ovan är en rekommenderad tidsplan för sektionens valberedning.
Sektionens valberedning bedömer om andra datum är möjliga, beroende på när i mars månad
sektionen har årsmöte. Rekommendation är att kandidatnominering avslutas senast 1 månad före
årsmöte).
Valberedningen slutliga förslag med valbara ledamöter skickas till sektion för presentation på
hemsidan senast två veckor före årsmötet. Dessförinnan ska ledamot som inte föreslås för omval ha
haft möjlighet till avsägelse. Föreslagna kandidater som inte finns med i slutliga förslaget ska kontaktas
innan publicering.
Valberedning närvarar vid sektionsårsmöte och redogör för årsmötesdeltagare sakrevisionens arbete
för sektionen och lämnar rapport.
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