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       2021-03-26 

 
Förslag till riktlinjer för valberedningen Blåbandsdistriktet 
 
 
 
Valberedningen väljs av distriktsårsmötet. Den tillträder direkt efter distriktsårsmötet, 
och arbetar till och med nästa ordinarie distriktsårsmöte. 

 
 
Valberedningens uppgifter 
Beslut om val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer, studieledare, 
arkivansvarig, kommitté för Blåbandsäpplet ska ske vid distriktsårsmötet. Dessa val 
ska beredas av valberedningen genom en strukturerad och transparent process, som 
ger medlemmarna möjlighet att påverka. 

 
Valberedningen ska vara väl insatt i Blåbandsdistriktets stadgar och andra dokument, 
samt väl känna till vilket arbete de olika uppdragen innebär. 

 
Valberedningen ska ha kontakt med distriktsstyrelsen och lokalföreningarna. 
Valberedningens ledamöter ska kunna delta på olika aktiviteter inom 
blåbandsdistriktet. 

 
Information om valberedningen, med namn och kontaktuppgifter på valberedningens 
ledamöter, ska finnas för information där blåbandsdistriktet informerar. 

 
Nomineringar 
Under hösten september/oktober ska valberedningen göra en skrivelse till 
lokalföreningar och distriktsstyrelsen om följande:  

 
* vilka val de ska förbereda, 
* vilka personer som innehar posterna, 
* tidpunkt när nomineringar ska ha inkommit, 
* vem som kan nominera, samt 
* vad som gäller vid nominering av kandidater med mera. 

 
Rätt att nominera har blåbandsföreningar, enskilda medlemmar, samt 
distriktsstyrelsen. 

 
Nomineringar ska ha inkommit till valberedningen senast 15 december. 

 
Kandidater som nomineras måste vara tillfrågade och ha accepterat kandidaturen. 
Valberedningen ska bekräfta att nomineringen mottagits. 

 
 
Valberedningen ska kontakta samtliga nominerade för att ge information om vad 
uppdraget innebär och för att få information om kandidaternas kompetens, 
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intresseområden, ambitioner och möjlighet att engagera sig. Samtliga vars mandattid 
löper ut ska kontaktas om intresse av att ställa upp för omval. Valberedningen får 
även själv nominera kandidater. 

 
Valberedningens förslag 

 
Valberedningen ska lista samtliga nominerade kandidater till respektive uppdrag. Ur 
listan tas valberedningens förslag fram. Förslaget ska omfatta det antal namn som 
ska väljas.  

 
Sammansättningen på förslaget ska vara så allsidigt som möjligt. Aspekter som ska 
beaktas är kompetens, intresseområden, kön, ålder, geografisk spridning. 

 
När valberedningen tagit fram sitt förslag, ska samtliga kandidater informeras. De 
som inte föreslås av valberedningen ska erbjudas annat lämpligt uppdrag. 

 
En sammanställning av valberedningens förslag överlämnas till distriktsstyrelsen i tid 
för att skickas ut med övriga handlingar inför distriktsårsmötet. 

 
Valberedningen bör bestå av tre personer 
 
Valberedningens arbete avser valda ledamöter inom Västerbottens Blåbandsdistrikt 
och Fjällgårdsföreningen Blå Gården. 


