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Riktlinjer för valberedning 
Valberedningen ger förslag till styrelsens sammansättning, vilken sedan medlemmarna väljer på 

årsstämman. Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att ge förslag på styrelse och 

behålla en fungerande styrelse som på ett tryggt sätt kan hantera föreningens framtid.  

Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela perioden fram till nästa 

årsmöte. 

Styrelse 

Valberedningen bör sträva efter en allsidig bemanning i styrelsen avseende ålder, kön, yrkeserfarenheter 
och kompetens. 

Valberedningens kompetens 
Det är viktigt att valberedningen söker kunskaper som behövs. En viktig förutsättning som valberedare är 

att man sätter sig in i hur bostadsrättsföreningar fungerar i stort såväl som i den egna föreningen, och att 

man sätter sig in i hur en styrelse ska arbeta på bästa sätt med medlemsinformation och demokrati där 

öppenhet och ärlighet är viktiga ingredienser. 

På uppdrag av medlemmarna 
Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av ägarna, dvs föreningens medlemmar. Styrelsen har 

därför inget mandat att lägga sig i valberedningens arbete. 

Valberedningens uppgift är att i dialog med styrelsen hålla sig underrättad om hur arbetet i styrelsen 

fungerar, och om styrelsens sammansättning utifrån kompetens och engagemang ger styrelsen rätt 

förutsättningar att hantera de frågor som föreningen står inför. Valberedningen ska så långt det är möjligt 

säkerställa att styrelsen har rätt sammansättning och rätt förutsättningar att vara föreningens näst högsta 

beslutande organ. 

Valberedningen ska fortlöpande analysera och skaffa sig kännedom om vilken kompetens som finns bland 

bostadsrättsföreningens samtliga valbara medlemmar utanför styrelsen. Inte minst viktigt är att kontakt 

tas med alla nyinflyttade i föreningen och att valberedningen har god kontakt med medlemmarna.  

Emailbrevlåda 
Valberedningen i Brf Klockarbacken 8 har ett emailkonto och lösenord på 
http://mail.brfklockarbacken8.se. Detta konto används för kommunikation med medlemmarna. Det gäller 
förstås att detta emailkonto skall kontrolleras regelbundet. 

Punkter att komma ihåg 
- valberedningen väljs på årsstämman  
- valberedningen ska föreslå lämpliga kandidater till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman enligt 

stadgarna ska välja, dock ges inte förslag på ny valberedning 
- föreslagna kandidater ska ge styrelsen en allsidig sammansättning. Man bör beakta såväl köns- som 

åldersfördelning samt etniskt ursprung.  
- alla personer valberedningen föreslår ska vara tillfrågade och vara villiga att ställa upp till val.  
- om ledamot i valberedningen blir nominerad till förtroendepost i styrelsen eller som revisor ska denne 

inte vara delaktig i valberedningens fortsatta arbete.  
- valberedningen har tystnadsplikt angående uppgifter de får vetskap om i sin egenskap av valberedning.  

- valberedningen verkar fritt från styrelsen och rapporterar till stämman.  

- valberedningen bör föreslå styrelsearvode för det aktuella året 

http://mail.brfklockarbacken8.se/

