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3.3.18 Valberedningen 
 

Föreningsstämman väljer vilka som ska sitta i valberedningen. De som väljs måste ha kännedom om 

vad jobbet innebär. Av stadgarna framgår antalet ledamöter och mandatperiodens längd. 

Valberedningen arbetar, precis som styrelsen, på ett direkt förtroende från GOLDWING CLUB 

SWEDEN medlemmar och är därför självständig från och inte underordnad styrelsen. 

 

Valberedningen ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och 

om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Valberedningen bör ibland delta på styrelsemöten 

och framför allt läsa protokollen. Det kan också vara lämpligt att följa diskussioner i klubben som förs 

via GOLDWING CLUB SWEDEN hemsida för att vara uppdaterad på vilka samtal som förs i 

klubben. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda 

klubben är en viktig del av valberedningens arbete. 

 

Valberedningen har en central roll i GOLDWING CLUB SWEDEN. Den främsta uppgiften är att 

inför föreningsstämman ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya 

ledamöter i styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedningen. Uppdrag för valberedningen 

kan också vara att lämna förslag på personer till andra förtroendeposter i klubben, till att bemanna 

särskilda arbetsgrupper eller till att representera klubben på annat sätt. Det är bra om de som sitter i 

valberedningen är aktiva i klubben och deltar på träffar och andra aktiviteter och på så sätt skapar en 

god personkännedom om vilka personer och kompetenser som finns i klubben. Valberedningens 

arbete pågår under hela verksamhetsåret. 

 

En av valberedningens ledamöter väljs att vara sammankallande. Av sammankallande förväntas att 

vara den som leder och fördelar arbetet inom valberedningen, samt att vara föredragande vid 

föreningsstämman. 


