Motion till LGS:s Föreningsstämma 2019-09-22 – Stadgeändring
Under ett antal år som vi arbetat som valberedare har vi konstaterat att det inom
olika organisationer finnas vitt skilda åsikter om hur en valberedning ska arbeta.
I lagar eller i stadgar finns i allmänhet inget skrivet om hur en valberedning ska
arbeta och ges möjligheter att genomföra sitt arbete.
Under den gångna mandatperioden har det blivit uppenbart att även inom LGS
råder olika åsikter om hur en valberedning ska arbeta. Med anledning av detta
läggs den här motionen för att det ska bli tydligt vad som gäller för LGS.

Linköping 2019-07-24

Hans Gunnarsson

Jan Lingeby

Nuvarande skrivning:
VALBEREDNING OCH REVISORER
23 §

Sammansättning och uppgifter

Valberedning
Föreningsstämman tillsätter valberedningen. Valberedningen ska till Stämman
avge förslag till alla de val som ska ske på stämman utom till val av
valberedning. I detta arbete ska valberedningen fortlöpande följa styrelsens och
revisorernas arbete samt i övrigt ta del av föreningens verksamheter.
Valberedningen består av ordförande och en till två övriga ledamöter.
Valberedningen ska senast sex månader före mandattidens utgång tillfråga
funktionärerna om de vill kandidera till nästa mandatperiod. Därefter ska
valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser och upplysa
medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag fram till ett av
valberedningen angivet datum.
Senast tre veckor före Föreningsstämman ska valberedningen meddela
röstberättigade medlemmar sitt förslag samt informera om ytterligare förslag har
inkommit till valberedningen.

Motionärens förslag:

VALBEREDNING OCH REVISORER
23 §

Sammansättning och uppgifter

Valberedning
Föreningsstämman tillsätter valberedningen. Valberedningen ska till Stämman
avge förslag till alla de val som ska ske på Stämman utom till val av
valberedning. Valberedningens uppdrag föreskrivs i bilaga 2.
Valberedningen består av ordförande och en till två övriga ledamöter.
Valberedningen ska senast sex månader före mandattidens utgång tillfråga
funktionärerna om de vill kandidera till nästa mandatperiod. Därefter ska
valberedningen informera medlemmarna om funktionärerna kandiderar till nästa
period eller om avsägelser föreligger samt informera medlemmarna om att de
har rätt till att inkomma med förslag fram till ett av valberedningen angivet
datum.
Senast tre veckor före Föreningsstämman ska valberedningen meddela
röstberättigade medlemmar sina förslag samt informera om ytterligare förslag
har inkommit till valberedningen.

Bilaga 2

Valberedningens uppdrag
Tidplan
Tidplanen är enligt stadgarnas 23 §.
Uppdraget
Valberedningen är en modern, dynamiskt arbetade organisation.
Det innebär att Valberedningen ska fortlöpande följa och stötta de
förtroendevaldas uppdrag inom organisationen. Ska alltid sträva efter att ha
minst en i Valberedningen närvarande vid såväl fysiska som andra
sammanträden och möten som hålls inom föreningen.
Valberedningen ska hålla sig uppdaterad om styrelsens arbete med att
genomföra föreningens arbetsplaner och strategier. Vidare ska Valberedningen
följa ledamöternas enskilda uppdrag och vara behjälplig med stöd när så behövs.
I anslutning till valberedningens arbete med kandidatrekrytering inför
Föreningsstämman hålla intervjuer med verksamma och eventuella nya
ledamöter till Styrelsen och Revisorer.
Valberedningen företräder medlemmarna genom att rekrytera och föreslå
kvalificerade och lämpade ledamöter för att väljas vid Föreningsstämman och
för att de sedan ska tillvarata medlemmarnas intressen och önskemål.
Sekretess
Valberedningens arbete är konfidentiellt och valberednings ledamöter får inte
föra vidare vad som framförs till den vid intervjuer och samtal.

