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Riktlinjer för tillsättande av nomineringsgrupp, för val av 
kommande valberedning. 
Nomineringsgruppens uppdrag 

Gruppens uppdrag är att säkerställa att förbundet, inför kommande riksförbundsmöten, har fått 
fram förslag på personer, som skall ingå i den för förbundet mycket viktiga valberedningen. 
Uppdraget innebär att en av gruppen utsedd person, presenterar gruppens förslag på 
riksförbundsmötet. 

Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en är sammankallande. 

Nomineringsmodell 

1. Fem olika distriktsstyrelser utser var sin representant till en grupp, som har till uppgift att
nominera den valberedning som skall väljas på kommande riksförbundsmöte.

2. Det största distriktets representant är, om inte annat bestäms, sammankallande.
3. Detta uppdrag skall rotera mellan distrikten enligt ett fastställt schema, dock skall inte alla

distrikt byts varje år.
4. Utgångspunkten är att utgå från distrikten i alfabetisk ordning.
5. Den alfabetiska ordningen: Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Göteborg och Bohus, ,

Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar Norra, Kalmar Södra, Kronoberg, Norrbotten, Sjuhärad,
Skaraborg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland,
Västmanland, Älvsborg, Örebro, Östergötland

6. De fem första distrikten börjar, vilket alltså blir Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg samt
Göteborg och Bohus. Störst av dessa är Göteborg och Bohus vilka blir sammankallande.

7. Kommande år kvarstår de två sista distrikten och tre nya fyller på. Enligt ovanstående exempel
skulle år 2, se ut enligt följande: Gävleborg, Göteborg och Bohus, Halland, Jämtland, Jönköping.
Sedan rullar schemat på enligt den alfabetiska ordningen och att det största distriktet är
sammankallande, om inte annat bestäms.

Nomineringsgruppens arbete 

1. Den personen som representerar det största distriktet, säkerställer senast 15 december, året
före ett riksförbundsmöte, att nomineringsgruppen existerar och att alla berörda distrikt har en
person utsedd för detta uppdrag.

2. Gruppen tillfrågar alla skriftligen som ingår i nuvarande valberedning, om de önskar kvarstå.
Uteblivet svar betraktas som nej. Ett ja, till att fortsätta sitt uppdrag, binder inte
nomineringsgruppen att föreslå vederbörande till omval.

3. Gruppen bildar sig kontinuerligt en uppfattning om hur arbetet inom valberedningen fungerar.
4. Senast 15 februari, samma år som riksförbundsmötet äger rum, skall nomineringsgruppen

ha ett färdigt förslag att presentera på kommande riksförbundsmöte.
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Förbundsmötets beslut och uppdrag 
 
1. Besluta om att förelagda riktlinjer skall gälla i fortsättningen 
2. Protokollföra vilka fem distrikt som innehar uppdraget till nästkommande riksförbundsmöte och 

anteckna vilket distrikt som är sammankallande.  
3. Följande distrikt har ansvaret för att lämna förslag på valberedning, vid kommande 

riksförbundsmötet 2019: 
• Kalmar Södra 
• Kronoberg 
• Norrbotten 
• Sjuhärad 
• Skaraborg (sammankallande) 

 
 
 
 

 
Dessa riktlinjer läggs in under förbundets tillämpningsföreskrifter, i anslutning till 
stadgarna.   
 
Beslutades vid Riksförbundsmötet 2017-04-23                                                      
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