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Valberedningens riktlinjer
Principer för valberedningens arbete i Riksförbundet för Folkmusik och
Dans, RFoD
1.

Principer för nominering. Följande principer gäller vid nominering av personer till alla typer av
förtroendeuppdrag inom RFoD.
a) Alla förslag som skriftligen, muntligen eller på annat sätt lämnas in av medlemsföreningar
eller enskilda medlemmar till olika förtroendeuppdrag skall betraktas som regelrätta
nomineringar, vilket innebär att alla personer som föreslås via sådana förslag av
valberedningen skall tillfrågas i god tid före förbundsstämman, och redovisas i
förbundsstämmohandlingarna. Nomineringar som inkommit senare än tre veckor före
förbundsstämman behöver inte behandlas enligt ovan men skall redovisas av valberedningen
på förbundsstämman.
Till förbundsstämman skall presenteras en lista på samtliga personer som nominerats till de
olika uppdragen, vilka av dem som kandiderar, samt vilka som valberedningen föreslår skall
väljas. För att dessa handlingar skall kunna föreligga tillsammans med
förbundsstämmohandlingarna två veckor före förbundsstämman, och valberedningen skall
hinna bereda dem, skall alla sådana utomstående nomineringar inkomma till valberedningen
senast tre veckor innan förbundsstämman. Detta kungörs i god tid innan mötet å riksförbundets
hemsida och i dess tidning.
b) Utöver detta står det valberedningen fritt att i sina interna diskussioner komma fram med namn
som diskuteras, och även att begära in förslag av andra som de bedömer kan bidra till arbetet,
utan att alla namn som kommer upp i sådana diskussioner behöver redovisas till
förbundsstämman. I de fall valberedningen ber om förslag från utomstående
riksförbundsmedlemmar, är det viktigt att valberedningen klargör med dessa huruvida dessa
förslag skall betraktas som valberedningens interna arbetsmaterial eller som regelrätta
nomineringar.
c)

I valberedningsuppdraget att tillfråga personer om de kandiderar ingår: om de är intresserade,
också att inhämta deras kontaktuppgifter så att de lätt kan kontaktas, och att kontrollera att de
verkligen är medlemmar i organisationen.

d) Valberedningen skall också kontrollera med alla sittande styrelsemedlemmar vars mandat
upphör om de önskar kandidera för omval.
2.

Val av valberedning. Valberedningens medlemmar väljs på förbundsstämman, eller på annat
medlemsmöte till vilket förbundsstämman har hänskjutit detta, och väljs på en period av två år.
[NUVARANDE LYDELSE]
Det åligger den sittande valberedningen att till förbundsstämman presentera ett förslag till ny
valberedning, men alla förbundsmedlemmar har frihet att nominera andra kandidater som de anser
lämpliga. I händelse att medlemmar av valberedningen av olika skäl faller ifrån under mandatperioden,
åligger det valberedningen att på eget initiativ adjungera medlemmar för att kunna arbeta vidare, i
första hand genom att uppmana förbundsmedlemmar som är intresserade av att delta i arbetet att
anmäla sig. I den mån valberedningsmedlems avhopp inte beror på allvarlig sjukdom eller liknande,
bör det i första hand åligga denna att hitta en ersättare.
ALTERNATIV LYDELSE
För att föreslå medlemmar till valberedningen utses en kommitté de år då ingen förbundsstämma hålls,
alltså av medlemsmötet eller extra förbundsstämma. Uppgifterna för denna kommitté är att utvärdera
valberedningens arbete och nominera medlemmar till valberedningen inför valet som hålls på
förbundsstämman. Ytterligare uppgift för denna kommitté är att föreslå medlemmar till valberedningen
i händelse av att medlemmar av valberedningen av olika skäl faller ifrån under mandatperioden.

3.

Valberedningens oberoende. Valberedningen är en fristående entitet inom riksförbundet, och dess
oberoende gentemot de grupperingar som den har i uppdrag att tillsätta, inte minst styrelsen, måste
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alltid värnas. Styrelsen utser efter sin konstitution en person som fungerar som kontakt mellan styrelsen
och valberedningen, men dennes uppgift är endast att samverka med och förmedla information till
valberedningen som den kan behöva från styrelsen, inte att påverka valberedningen. Medlemmar i
styrelsen har möjlighet att såsom medlemmar i riksförbundet nominera personer för valberedningen att
ta ställning till, men styrelsen som organ kan inte nominera någon.
Samtidigt som valberedningens oberoende måste vara reellt så är det av stor vikt att styrelsen och
valberedningen har en pågående samverkan för att främja Riksförbundets arbete. Valberedningen ska
utifrån detta återkommande utvärdera, informera samt samverka med styrelsen. I detta ingår att se till
hur styrelsearbetet fortskrider, hur styrelsemedlemmarnas kompetens täcker in riksförbundets behov
och att ha en pågående kommunikation kring de som nomineras till förtroendeposter.
4.

Valberedningens sammankallande. På förbundsstämman väljs den i Valberedningen som ska fungera
som sammankallande, denne är valberedningens kontaktperson gentemot styrelsen och övriga
riksförbundet, och kallar valberedningen till dess möten.

5.

Riktlinjer vid valberedningens val. RFoD är en organisation där många skilda intressegrupper är
representerade, och vid valet av förtroendevalda i riksförbundet är det viktigt att valberedningen
eftersträvar att få ett så brett spektrum av olika intresseområden och kompetenser som möjligt
representerade. Detta också för att riksförbundets organ skall få en så bred kompetens som möjligt.
Bredd och mångfald bör eftersträvas när det gäller representation inom t ex följande områden:
• Jämn könsfördelning
• Etnisk mångfald
• Styrelsekompetens (såsom tex juridisk, ekonomisk samt erfarenhet från företagsvärlden)
• Geografisk spridning
• Svenska och invandrade musik- och dansformer
• Musik och dans
• Arrangör och artist
• Amatör och proffs
• Små och stora medlemsföreningar

