Arbetsordning för Naturskyddsföreningens Riksvalberedning 2014-2016
Ledamöter: Marianne Steneroth Sillén (ordförande), Mirjam Lööf-Green, Anders Ridderström
(sekreterare), Ingegerd Saarinen och Mia Torpe.
Syfte
För perioden har valberedningen valt att använda sig av mottot: Utveckla och stärka föreningen.
Valberedningens uppdrag
Valberedningens uppdrag är enligt stadgarna att ta fram förslag till val av ledamöter till
riksföreningens styrelse (ordförande, skattmästare, 9 övriga ledamöter), 3 revisorer (varav minst en
auktoriserad) och 2 revisorssuppleanter (varav minst en auktoriserad). Val av stämmans ordförande
och vice ordförande förbereds också. Valberedningen kan även föreslå arvode till styrelseordförande
och styrelseledamöter.
Arbetssätt
Valberedningens arbete ska vara förutsägbart och fungera som en tydlig och öppen process där
föreningens medlemmar, kretsar och länsförbund ges möjlighet att påverka styrelsens sammansättning
genom nominering och kontakt med valberedningen. Vi vill öka kunskapen om styrelsens och
valberedningens funktion och roll i föreningen.
Valberedningen ska ha en arbetsordning som beslutas av varje ny valberedning.
Valberedningen konstituerar sig efter årsmötets avslut och väljer ordförande/sammankallande och
sekreterare. En introduktion för nya medlemmar hålls.
På ordförandens ansvar vilar att sammankalla, sända ut dagordning, förbereda och föreslå en plan för
arbetet. Hon är också kontaktperson med kansliet i budgetfrågor.
Valberedningen fördelar arbetet inom sig genom att bl.a. fördela kontakterna med länsförbund och
styrelsemedlemmar.
Enhälliga beslut eftersträvas, annars fattas beslut med enkel majoritet. Beslut fattas löpande på möten,
via mail eller telefon beroende på hur akut ett ärende är. Vid lika röstetal skjuts beslutet upp.
Möten protokollförs och arkiveras på Naturkontakt på det sätt som valberedningen bestämmer.
Övrigt arbete dokumenteras och sparas på Naturkontakt för kommande valberedningar på det sätt som
valberedningen bestämmer.
Valberedningen ska i början av perioden utvärdera föregående års insatser i syfte att kontinuerligt
förbättra de processer, arbetssätt, och den kommunikation mm som valberedningen använder sig av.
Valberedningen bör analysera föreningens utveckling, verksamhet, styrelse och organisation.
Valberedningen ska ha haft personlig kontakt med varje styrelseledamot minst tre gånger under
valperioden bl.a. för att följa upp de intentioner och bedömningar som föregick valberedningens
förslag.
Valberedningen har möjlighet att närvara vid styrelsemöten efter adjungering. Valberedningen bör
använda den möjligheten för att lyfta viktiga frågor som rör förhållandet mellan valberedning och
styrelse, presentera valberedningens arbete och lära känna styrelseledamöterna.
Valberedningen ska genomföra en systematisk urvalsprocess för att söka kandidater till de
styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar, kretsar och länsförbund
ska beaktas om de inkommit inom nomineringstiden. Riksföreningens stadgar § 11: För att vara valbar
ska minst två år ha passerat från avslutad anställning inom riksföreningen, med undantag för
arvoderad styrelseledamot.

Valberedningen ska beakta följande kriterier i urvalsprocessen för tilltänkta styrelseledamöter:
•
•
•
•
•
•

Jämn könsfördelning samt mångfalds- och åldersperspektiv
Bred ämneskompetens
Erfarenhet av och kunskaper om relevanta natur- och miljöfrågor
Övrig kompetens och arbetslivserfarenhet
Kontakter och nätverk
Sidas krav på erfarenhet av om internationellt utvecklingssamarbete

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag ska presenteras för samtliga kretsar och länsförbund senast 45 dagar före
riksstämman och i kallelsen till årsmötet samt på Naturskyddsföreningens webbplats och öppnas för
frågor och diskussion på Naturkontakt. I valberedningens uppdrag ingår att arbeta aktivt med att
förklara och argumentera för sitt förslag till styrelse. I presentationen för styrelseledamot som föreslås
för nyval eller omval ska anges:
•
•
•
•
•

Huvudsakliga kompetensområden och erfarenheter som är av relevans för föreningens styrning
Ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
Väsentliga nuvarande uppdrag
Vid omval, vilket år som ledamoten invaldes i styrelsen
Att ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till
Naturskyddsföreningen.

En styrelseledamot ska inte anses oberoende om ledamoten:
1. Från föreningen erhåller en icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver
styrelseuppdraget från föreningen.
2. Har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande
ekonomiska mellanhavanden med föreningen i egenskap av kund, leverantör eller
samarbetspartner.
3. Är engagerad i annan verksamhet som bedöms vara i konkurrens med föreningen.
Valberedningen ska även redovisa övriga inkomna förslag. Det gäller förslag till ledamot eller
ordförande där förslaget till kandidat har accepterat nomineringen och valberedningen fått
information inom nomineringstiden.
Viktigt: Så länge föreningen innehar eller avser att inneha s.k. 90-konto, tilldelat av Svensk
Insamlingskontroll, får inte nomineras person som inte uppfyller de krav Svensk Insamlingskontroll
ställer på styrelseledamot. Kraven presenteras på organisationens hemsida. Även andra organisationers
formella krav på föreningens styrelseledamöter kan behöva beaktas.

Valberedningens presentation på riksstämman
Valberedningen ska på riksstämman presentera och motivera sina förslag samt ge utrymme för frågor.
Valberedningen ska på årsmötet presentera och motivera sina förslag, även om ingen förnyelse av
styrelseledamot föreslås. Valberedningen lämnar även en redogörelse för hur valberedningens arbete
har bedrivits.
Person föreslagen för inval i styrelsen och som revisor bör närvara på årsmötet för att kunna presentera
sig och svara på frågor från medlemmarna.

