
Till: Svenska Friidrottsförbundets årsmöte 2020 

Motion om förstärkning av valberedningsarbetet 
 

Förslag:  Vi undertecknade föreningar föreslår 

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 § SFIF's stadgar enligt nedan (punkt 2). 

  

Som ett led i arbetet med Good governance inom friidrotten (se bilagd rapport) har bland 

annat vikten av att stärka valberedningens arbete definierats.  Det är också i linje med 

IAAF's/World Athletics nya konstitution som lyfter kraven på kompetens och professionell 

utvärdering av kandidater till olika roller med syfte att skapa en effektiv och ansvarsfull 

organisation.   

Valberedningen har en nyckelroll i alla demokratiska organisationer. Det innebär att även 

valet av valberedning vid årsmötet bör föregås av en mer förberedd och formaliserad 

process. Det är naturligt att den av årsmötet valda lekmannarevisorn, tillsammans med sin 

personliga ersättare, får ett tilläggsuppdrag att också bereda valet av valberedning och 

presentera ett förslag till årsmötet. På liknande sätt som är praxis inom Riksidrottsförbundet. 

Likaså är det rimligt att valberedningen ges en mindre ekonomisk resurs för att ha möjlighet 

att anlita rådgivande HR-expertis i sitt arbete.  Detta i syfte att stärka kvaliteten i sitt arbete, 

till exempel genom expertbedömningar vid de utvärderingar som görs av föreslagna 

kandidater.   

1.  Lekmannarevisorer – valberedning för valberedningen 
Att formalisera en ”valberedning för valberedningen” kan enklast göras genom att i 

stadgarna komplettera uppdraget för lekmannarevisorn, och dennes personliga suppleant, 

med att de två även ska bereda valet av valberedning. Dvs ett liknande upplägg som hos RF. 

Lämpligen kan ett sista nytt stycke tillföras 25 § SFIF:s stadgar enligt följande: 

”Lekmannarevisorn och dennes personliga suppleant bereder val av valberedning. I tillämpliga 

delar ska de i sin beredning följa de tider och aktiviteter som anges för valberedningens arbete. 

Innan kandidatnomineringen påbörjas för val av valberedning enligt 22 § punkterna 12-13 ska 

lekmannarevisorn presentera förslaget till ordförande och övriga ledamöter i valberedning 

samt redovisa de övriga namn som föreslagits till lekmannarevisorn.” 

2.  Budgeterade resurser för valberedningsarbetet 
För att valberedningen ska kunna göra ett fullgott kvalitativt arbete är det rimligen också 

naturligt med en viss ekonomisk resurs för att ha möjlighet att anlita extern expertis på HR-

området. Detta för att valberedningen ska kunna få expertråd i utvärdering av kandidaters 

kvalifikationer och lämplighet som styrelseledamöter. 



Enklast görs detta genom att i stadgarnas § 25 – Valberedningen – addera en mening i slutet 

av åttonde stycket: 

”Valberedningen har möjlighet att vid utvärderingen av kandidater ta råd av extern HR-expertis 

upp till en kostnad av ett halvt prisbasbelopp" 

 

 

Utdrag ur SFIF nuvarande Stadgar om Valberedning 
 

25 § Valberedningen 

Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra övriga ledamöter, valda av förbundsårsmötet. 
Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen och olika åldersgrupper bör vara 
representerade. 

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. 

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer. 

Senast den 15 december ska valberedningens ordförande på SFIF:s hemsida offentliggöra vilka 
styrelseledamöter, vars mandattid går ut vid förbundsårsmötet, som avböjt kandidatur. 

Föreningar och SDF har rätt att senast den 15 januari föreslå kandidater för valen under 22 § 
punkterna 9-11. 

Senast tre veckor före förbundsårsmötet ska valberedningens ordförande på SFIF:s hemsida 
offentliggöra valberedningens förslag beträffande varje val enligt 22 § punkterna 9-11 samt 
meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. 

Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen. 

Innan kandidatnominering påbörjas för val enligt 22 § punkterna 9-11 ska valberedningen 
muntligen presentera sitt förslag beträffande de val som ska förekomma samt meddela 
namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.  

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom 
om. 

Valberedningens förslag ska protokollföras och efter förbundsårsmötet ska protokollet 
överlämnas till förbundsstyrelsen. 

 

 

 

Täby IS  Tjalve IF  IFK Lidingö Friidrott 

 

Skånes Friidrottsförbund 


