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Riktlinjer för valberedningen inom Biodlarna. 
 

• Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid riksförbundsmötet.  

• Valberedningen består av minst tre, av riksförbundsmötet, utsedda ledamöter.  

• Riksförbundsmötet utser sammankallande i valberedningen. 
 

Valberedningens uppdrag   

 
Valberedningen har till uppgift att föreslå:  
 
1. Val till riksförbundsstyrelsen, ordförande och ledamöter, se stadgarna § 20. 
2. Val av revisorer och revisorssuppleant, se stadgarna § 20. 
3. Val av stämmofunktionärer, presidium, justeringsmän tillika rösträknare. 
4. Årsarvode, till ordförande och vice ordförande, maxbelopp. Fördelning av årsarvodet beslutas av 
förbundsstyrelsen enligt Biodlarnas delegationsordning. 
 

Handläggning/rutiner 

 
Valberedningens första möte skall äga rum, senast den 15 oktober året innan ett riksförbundsmöte, 
men den skall kontinuerligt vara uppdaterade vad som händer inom förbundet och förtroendevaldas 
arbete. 
 
Till detta möte skall följande ha arbetats fram: 
 
1. En sammanställning på samtliga val som skall förrättas vid kommande riksförbundsmöte. 
2. Tillfrågat (valberedningen tillfrågar) alla förtroendevalda skriftligen om de önskar kvarstå på sina 
uppdrag. Uteblivna svar skall betraktas som nej. Ett ja, till att fortsätta sitt uppdrag, binder inte 
valberedningen att föreslå vederbörande till omval. 
 

Valberedningens arbete 

 
1. Valberedningen erinras om vikten av sitt arbete och bör etablera en så bred kontakt med 
medlemmarna som möjligt. Detta kan ske, genom att ledamöterna deltar vid förbundsgemensamma 
möten, samt andra möten/arrangemang och där inhämtar förslag på lämpliga kandidater. 
2. Valberedningen skall agera självständigt och med stor integritet, samt behandla uppgifter man 
inhämtar om enskilda personer med ett långtgående sekretessförfarande.  
3. Valberedningens sammanträde skall protokollföras. Dessa protokoll skall dock endast innehålla 
uppgifter om sammanträdestid, närvaro, beslut och liknande uppgifter. Persondiskussioner skall inte 
protokollföras och är sekretessbelagda. 
4. Valberedningen har att förhålla sig till beslutade budgetramar, avseende sina egna kostnader. 
Sammankallande har det övergripande kostnadsansvaret.  
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5. Valberedningen skall noga informera sina kandidater om arten av respektive uppdrag och bör 
därför var väl informerad om organisationens arbete, utveckling och arbetssätt. 
6. Valberedning eller delar av valberedningen, bör vara representerad vid minst ett 
styrelsesammanträde, per kalenderår, för att få en inblick i styrelsearbetet. 
7. Valberedningen skall eftersträva att förbundsstyrelsen har god fördelning avseende kön, 
geografisk spridning, ålder och etnisk bakgrund. 
8. Valberedningen skall informera om sitt arbete i Bitidningen och på Biodlarnas hemsida för att ge 
distrikt, föreningar, och medlemmar möjlighet att nominera kandidater till förbundsfunktionärer. 
9. Senast de 1 februari, samma år som riksförbundsmötet äger rum, skall valberedningen enskilt 
informera samtliga styrelseledamöter, om respektive ledamot skall föreslås bli omvald eller inte. 
10. Senast den 1 februari, samma år som riksförbundsmötet äger rum, skall valberedningen lämna 
sitt förslag till kansliet för publicering i Bitidningen. 
11. Valberedningens förslag till nomineringar skall bifogas kallelsen till riksförbundsmötet, se 
stadgarna § 19. 

   12. Vid oenighet inom valberedningen skall votering med slutna sedlar ske. Ledamot som är mot 
majoritetens beslut kan reservera sig. 
 

 

Dessa riktlinjer läggs in under förbundets tillämpningsföreskrifter, i anslutning till 
stadgarna. 

 

 
Beslutades vid Riksförbundsmötet 2019-04-07                                                    
 
 

 

 

 

 

                                                          

      


