
  

Instruktion för valberedningen i Djurgårdens IF Fotbollförening. 
Beslutad vid föreningens årsmöte 2019-03-06 

Valberedningens uppgift är att på medlemmarnas vägnar förbereda årsmötets val av styrelse 
och revisorer. Ett viktigt syfte med en instruktion till valberedningen är att skapa öppenhet 
kring vad som förväntas av deras arbete med att förbereda årsmötets val av 
förtroendeposter. Målsättningen är att valberedningens slutliga förslag enhälligt ska kunna 
antas av medlemmarna.  

Valberedningen ska löpande under året följa styrelsens arbete och verksamheten i sin helhet 
så att man är uppdaterad om aktuella problem och framtidsmöjligheter för att ha en så god 
grund som möjligt för de självständiga bedömningar som behöver göras.  

Valberedningen ska lyssna på synpunkter från medlemmar. Föreningens medlemmar ska 
därför när som helst under verksamhetsåret kunna kontakta valberedningen med idéer och 
förslag. Det kan exempelvis var namnförslag på kandidater till olika poster eller andra typer 
av förslag som på olika sätt kan vara viktiga för valberedningsarbetet. Valberedningen ska 
behandla alla sådana förslag från medlemmar förtroligt. 

Valberedningen ska prioritera det man sammantaget bedömer är den bästa lösningen för 
föreningen och man ska sträva efter att styrelsen får en så bra och allsidig sammansättning 
som möjligt. Valberedningen ska  
– bedöma hur styrelsen får bästa möjliga sammansättning för att samla kompetens och 

erfarenhet och samtidigt får ett bra kontaktnät,  
– ta hänsyn till vad som sägs i stadgarna, punkt 14, om styrelsens sammansättning och 
– ta hänsyn till både det som kan komma att krävas det närmaste verksamhetsåret och till 

behov i ett längre tidsperspektiv.  

I god tid ska valberedningen tillfråga dem vars mandattid går ut vid nästa årsmöte om de 
står till förfogande för omval. 

Under arbetets gång kan valberedningen på föreningens officiella hemsida presentera en 
lägesrapport inför de val som ska ske vid årsmötet. Man kan då bl.a. informera om för vilka 
personer mandattiden går ut och om dessa står till förfogande för omval eller inte.  
  
Om det inte redan är gjort ska valberedningen senast sex veckor före årsmötet presentera sitt 
förslag enligt punkt 32 i stadgarna.  

Valberedningen har också i uppgift att vara mottagare av de förslag till alternativa 
nomineringar som medlemmar vill göra till årsmötet. Valberedningen ska enligt punkt 34 i 
stadgarna göra vissa kontroller. Efter dessa kontroller ska valberedningen så snart som 
möjligt på föreningens officiella hemsida presentera vilka alternativa kandidater som finns. 
Senast två veckor före årsmötet ska alla nomineringar vara presenterade på hemsidan. De av 
enskilda medlemmar nominerade kandidaterna bör om möjligt på hemsidan presenteras på 
liknande sätt som valberedningen presenterat sina egna kandidater. Har inga alternativa 
kandidater nominerats av enskilda medlemmar är det en uppgift som valberedningen så 
snart som möjligt ska se till blir publicerad på hemsidan. 


