
Uppdragsbeskrivning för valberedningen

Antaget på barnrättskongressen den 2014-08-26 – 28.

Vad är Valberedningen?
Valberedningen är en grupp medlemmar som hjälper förbundsårsmötet att välja 
kandidater till olika uppdrag i förbundet. Dom håller koll på förbundets medlemmar och 
tänker under året på vem som skulle passa till vad.

Valberedningen ger inte förslag på en ny valberedning, utan det är en speciell 
valberedningskommitté som tar fram det förslaget på förbundsårsmötet.

Valberedningen har rätt till 15 000 kronor under verksamhetsåret. 

Hur väljs Valberedningen?
 Väljs av medlemmarna på förbundsårsmötet
 Väljs på ett år
 Dom ska vara mellan tre till fem personer
 En sammankallande väljs av förbundsårsmötet

Vad gör Valberedningen?
 Göra en uppdragsplan
 Informera medlemmarna om de olika uppdragen som finns inom förbundet 
 Göra en kravprofil
 Ta in nomineringar på personer som vill ha ett uppdrag
 Ta fram förslag på kandidater till uppdrag till nästa verksamhetsår
 Hjälpa medlemmarna som vill söka olika uppdrag med det
 Göra en motiveringsmall
 Skriva motiveringar till kandidaterna i sitt förslag
 Hjälpa motkandidater att skriva en motivering om dom vill
 Berätta om sitt förslag på hemsidan, tillsammans med motiveringarna
 Presentera sitt förslag och sina motiveringar på förbundsårsmötet 

Vad är en uppdragsplan?
En uppdragsplan är en plan över hur gruppen ska arbeta. Uppdragsplanen ska innehålla:

 Hur gruppen jobbar tillsammans
Vem gör vad? Vad har gruppen för regler? Hur ska gruppen samarbeta och kommunicera
med varandra?

 Hur gruppen gör sitt arbete
Hur ska gruppen göra för att ta fram sina förslag? T.ex. intervjuer eller formulär?

 Hur gruppen jobbar med tystnadsplikt 
Hur ska gruppen se till att det medlemmar säger till dom inte sprids till andra utanför 
Valberedningen? Vad får en sprida vidare och inte?



 Vilka gruppen samarbetar med och hur
Förbundsstyrelsen, verksamhetsrevisorerna, Barnrättspolitska gruppen, personal och så 
vidare.

 Vad gruppen ska lägga förslag på
T.ex. förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska gruppen, verksamhetsrevisorer, representanter
till olika evenemang, funktioner till förbundsårsmötet och så vidare.

 Hur gruppen kommunicerar med medlemmarna i förbundet
 Gruppens möten

Var, när och hur?
 Gruppens roll i förbundet

Vilken roll ska Valberedningen ha i förbundet? Ska Valberedningen t.ex. göra något på 
förbundets träffar? När är en representant för Valberedningen och inte?

Planen ska helst göras i september eller oktober, när valberedningen är ny. Det är viktigt 
att uppdragsplanen säger att valberedningen ska jobba på ett öppet sätt. 

Vad är en kravprofil?
I maj ska dom ta fram en kravprofil. Det är en text som berättar vad valberedningen 
tycker behövs av medlemmarna som söker olika uppdrag. Det är för att medlemmarna 
ska veta vad som krävs av dom ifall dom vill söka. Det ska både ha att göra med vad en 
kan men också vad en har för erfarenheter och hur en är som person. 

Vad ska Valberedningen fokusera extra på i år?
 Ökad mångfald

Valberedningen ska fokusera på att förtroendevalda inom förbundet har olika 
erfarenheter och bakgrund. För att vårt förbund ska kunna vara trovärdigt och jobba med
alla typer av frågor behöver vi en ökad mångfald. För att jobba för alla barns rätt måste 
alla vara representerade.

 Tänka på Strategin 2014-2016 och förbundets framtid när dom gör kravprofilen
För att vår Strategi ska bli verklighet är det viktigt att förtroendevalda har kunskap och 
erfarenhet som kan hjälpa det arbetet. Därför är det viktigt att Valberedningen tänker på 
strategin när dom tar fram sin kravprofil. Dom behöver också tänka långsiktigt och längre
fram i tiden än bara ett år när dom tar fram sin kravprofil och sitt förslag.


