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Valberedningens arbetsordning
Uppdragsbeskrivning valberedningen
Valberedningen är RUM:s förbundsstämmas förtroendegrupp som ska föreslå personer till förbundsstyrelsen, 
revisorer samt verksamhetsrevisorer, för att underlätta de val som stämman sedan beslutar om. Valberedningen 
arbetar i enlighet med rådande uppdragsbeskrivning.

I RUM:s stadgar går följande att läsa i kapitel 9 gällande valberedningen

§1. Valberedningen skall bestå av minst fem (5) ledamöter som bör ha viss geografisk spridning. 

§2. Valberedningen skall lämna ett förslag för val av förbundsstyrelse samt revisorer.

§3. Valberedningen skall i sitt förslag presentera den föreslagna förbundsstyrelsens kompletta sammansättning, 
både de som väljs under stämman samt de som redan är valda och har en mandatperiod kvar. 

§4. Det är endast medlemmar i RUM som kan verka i valberedningen. 

§5. Valberedningen ska iaktta tystlåtenhet utanför valberedningen kring kandidater och nominerade.

Uppdragsbeskrivning för valberedningen
Den här uppdragsbeskrivningen har som syfte att tydliggöra RUM:s valberednings ansvar i sitt förtroendeuppdrag 
samt vilken process som bör användas i att ta fram förslag till förbundets stämmor. Uppdraget fastställs av 
förbundsstämman.

Valberedningens uppdrag
Valberedningen ska på stämmans uppdrag, föreslå personer till förbundsstyrelsen, revisorer samt verksamhets-
revisorer. Valberedningen ska endast föreslå en person till varje valbar plats/befattning. Valberedningen skall 
efter att de lämnat sitt förslag via handlingarna till stämman enbart presentera sitt förslag utan att recensera 
andra kandidater eller på något sätt styra valprocessen.

Valberedningens sammansättning
Valberedningen skall i sin sammansättning eftersträva att ha personer med varierade kontaktnät som når 
alla delar av förbundet. En av dessa personer utses av förbundsstämman till sammankallande och därigenom  
kontaktperson gentemot förbundsstyrelsen och ytterst ansvarig för att arbetet fortlöper.

Valberedningen är en mycket viktig grupp i förbundet och ska väljas med stor omsorg. Vid sammansättning av 
valberedningen bör såväl kontinuitet som förnyelse beaktas, vilket är en förutsättning för bra resultat av val-
beredningens arbete. Minst en ledamot och max tre från valberedningen bör ingå i följande års valberedning 
och minst två nya bör väljas.

Det är viktigt att valberedningen har en blandad representation av distriktets medlemmar vad gäller ålder, 
kön, geografisk spridning och med olika bakgrund i sin erfarenhet. Medlemmarna i valberedningen bör ha god  
kännedom om förbundets arbetssätt och vara förtrogna med RUM:s strategi och vision.

Valberedningens arbete
Arbetet i valberedningen ska starta i början av året då en plan för arbetet bör tas fram. Nomineringsverktyget, 
Nominator, kan öppnas så fort valberedningen kan redovisa vilka ledamöter i styrelsen som har kvar ett år på 
sin mandatperiod och vilka poster som är aktuella för val.

Förutom nominering till förbundsstyrelse och revisorer ska nomineringsverktyget hållas öppet för nominering 
till ny valberedning. Nomineringen till ny valberedning hålls öppen hela vägen fram till förbundsstämman för att 
möjliggöra att alla nominerade som finns presenteras på förbundsstämman.

Valberedningen ska senast det datum som de får av RUM:s generalsekreterare inkomma med sina förslag då dessa 
ska finnas tillhanda i handlingar som layoutas. De ska även markeras i nomineringsverktyget vilka som är valbered-
ningens förslag, undantag är de som är nominerade till valberedning som helt hanteras av förbundsstämman.
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Valberedningens förslag till sammansättning av förbundsstyrelse, revisorer samt verksamhetsrevisorer ska 
redovisas i förbundsstämmohandlingarna med en hänvisning till att presentation av alla nominerade finns  
i nomineringsverktyget.

Valberedningens medlemmar ska ej under pågående arbete med utomstående diskutera vare sig sina egna eller 
övriga ledamöters ställningstagande. När valberedningen landat ett förslag ska en kommunikation med tilltänkt 
förbundsordförande samt alla ledamöter ske. Detta för att se att det inte finns exempelvis konfliktytor som gör 
att någon vid förbundsstämman drar tillbaka sin kandidatur. Denna typ av kommunikation kommer även att göra 
att de av valberedningen förslagna personerna en extra gång får fundera kring om de tror sig kunna leva upp till 
de förväntningar förbundets medlemmar har på dem och deras arbete.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsens sammansättning bör spegla förbundet i övrigt och vara allsidigt sammansatt. Förbundssty-
relsen ska också vara en grupp som kan arbeta tillsammans. Valberedningen bör sträva efter att det finns en 
jämn könsfördelning i styrelsen samt att det finns representanter från alla delar av landet och erfarenhet från 
olika verksamheter. För att stimulera en viss rörlighet i styrelsen bör valberedningen beakta att man, inte utan 
särskilda skäl ska nominera ledamot som redan suttit i fyra år.

Då förbundet har ett 90-konto gäller att alla ledamöter i förbundsstyrelsen är myndiga samt kan lämna en  
kreditupplysning. För att uppfylla de krav som finns.

Revisorer
Revisorn och suppleanten ska vara auktoriserade eller godkända. Istället för auktoriserad eller godkänd revisor 
och suppleant kan ett registrerat revisionsbolag utses.

Detta uppdrag omfattar nästkommande verksamhetsår (2022) och deras rapport ska bifogas till förbundsstämman 
året efter (2023).

Verksamhetsrevisorer
Verksamhetsrevisorerna bör ha god kännedom om förbundets arbetssätt och vara förtrogna med RUM:s  
inriktning och målsättning. Antalet verksamhetsrevisorer ska vara två.

Verksamhetsrevisorernas uppdrag omfattar nästkommande verksamhetsår (2022) och deras rapport ska bifogas 
till förbundsstämman året efter (2023).


