
 

 

 

 

Motion nr 2: Förstärkning av valberedningsarbetet 
Avsändare:  Skånes FIF, IFK Lidingö Friidrott, Tjalve IF, Täby IS 

Styrelsens yttrande över Förstärkning av valberedningsarbetet 
 

 
Motionärernas förslag:  
att förbundsmötet beslutar att lekmannarevisorerna ska ges uppgiften att även bereda valet av 
valberedning, genom att införa ett tillägg i 25 § SFIF:s stadgar enligt nedan (punkt 1); samt 
 
att förbundsmötet uppdrar till styrelsen att avsätta en mindre summa som valberedningen har 
möjlighet att disponera för att kunna anlita extern expertis inom HR-området för att ge råd i 
utvärderingen av föreslagna kandidater. Detta genom att addera en mening i 25 § SFIFs stadgar enligt 
nedan. 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
att förbundsårsmötet anser motionen besvarad genom nedanstående 
att mot bakgrund av motionen uppdra till FS att, i enlighet med FS utlåtande, genomföra en 
utredning/ ett utvecklingsarbete för att till FÅM 2021, efter remiss till föreningar och SDF, framlägga 
förslag på ett mer formaliserat och strukturerat arbetssätt för valberedning inklusive process för 
nominering inför val av valberedning 
 
Förbundsstyrelsens utlåtande:  
FS anser att en mer djupgående analys bör genomföras i relation till en stadgeändring för 
lekmannarevisorns uppdrag i beredningen av förslag till valberedning.  FS vill därför tillsätta en 
arbetsgrupp som utreder och framlägger förslag på ett mer formaliserat och strukturerat arbetssätt 
för valberedningen inklusive process för nominering inför val av valberedning, där SDF och föreningar 
ges möjlighet att involveras i processen.   

FS instämmer med motionärerna gällande valberedningens nyckelroll och ser ett behov av att valet 
av valberedning vid årsmötet föregås av en mer förberedd och formaliserad process, vilket även är 
praxis inom Riksidrottsförbundet.  FS instämmer vidare i att en konkurrenskraftig organisation kräver 
ett professionellt ledningssätt av personer med kompetensen som krävs för uppdraget.  

FS anser inte att arbetssättet för valberedningen ska stadgas i detalj när det gäller ett utökat stöd 
genom råd och hjälp av professionell analys av kandidaters CV:n, kompetens och personlighet. Om 
det framkommer behov av kompetensförstärkning i utvärderingen av kandidater har valberedningen 
frihet att förstärka med extern kompetens utifrån valberedningens budget alternativt så kan de äska 
utökad ram i budgetarbetet. FS instämmer med motionärerna om att valberedningens kandidater 
och deras kompetenser ska matcha förbundets och svensk friidrotts behov. Därav instämmer FS i att 
förbundets arbetssätt bör gå i linje med World Athletics nya konstitution, vilken lyfter kraven på 
kompetens i utvärdering av kandidater till olika roller med syfte att skapa en effektiv och ansvarsfull 
organisation. Förbundsstyrelsen anser därför att tydligare skriftliga riktlinjer för utvärdering och 
analys av kompetensprofiler av styrelsekandidater bör tas fram. 


