Instruktion för valberedningen till
Föreningen Vårdföretagarna
(Beslutad 2021-05-18)
Konstituering m.m.
Valberedningens ordförande är sammankallande och svarar för att valberedningen konstituerar
sig så snart som möjligt efter valet. Valberedningen utser inom sig vice ordförande.
Det åligger valberedningens ordförande att organisera arbetet så att tidsplaner kan hållas.

Arbetssätt
Valberedningen ska till föreningens möten, där val ska förrättas eller annat ärende behandlas,
förbereda dessa och avge förslag i enlighet med föreningens stadgar.
Valberedningen har att vid förslag till styrelsesammansättning i görligaste mån beakta;
att styrelsens sammansättning på ett relevant sätt speglar medlemskretsen och att en bred
representativitet uppnås, varvid i bedömningen av hur många av de nominerade som bör
utgöras av personer från en viss bransch särskilt ska beaktas antalet årsanställda inom
branschen ifråga
att koppling finns till de i stadgarna § 16 nämnda branscherna genom att ifrågavarande
branschs styrelseordförande eller någon annan ledamot av branschens styrelse, nomineras till
Vårdföretagarnas styrelse
att endast i undantagsfall fler än en ledamot från ifrågavarande branschs styrelse också
nomineras till Vårdföretagarnas styrelse
att fördelningen kvinnor och män är jämn
att stora och små företag är företrädda
att eftersträva geografisk spridning och
att person som av Vårdföretagarna är särskilt utsedd att företräda de mindre företagen
nomineras till styrelsen.
Valberedningen ska genom kontakt med medlemmar och branschorgan försöka finna
lämpliga kandidater till styrelseuppdragen. Valberedningen bör därvid i nyhetsbrev eller
på annat lämpligt sätt brett informera medlemmar och branscher om att en
nomineringsprocess pågår och uppmana till ett aktivt deltagande i att lämna förslag.
Kandidaterna bör utgöras av engagerade företagare – från olika medlemsföretag och
koncerner – som är beredda att avsätta erforderlig tid för att representera
Vårdföretagarna. Samma företag/koncern kan inte ha representation på flera poster i
styrelsen.
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Det ankommer särskilt på sådan ledamot i valberedningen som är företrädare för visst
branschorgan att föra en dialog med valberedningen i ifrågavarande bransch.

Nomineringen
Valberedningen ska lämna sitt förslag till Vårdföretagarnas förbundsdirektör senast fem
veckor före det möte där val ska äga rum.
De av valberedningen föreslagna kandidaterna ska ha lämnat sitt samtycke till
nomineringen.
Valberedningens förslag ska innehålla en kortfattad presentation av de nominerade
kandidaterna varvid särskilt ska beaktas vad som angivits ovan om lämpligheten för
uppdraget.

Övrigt
Valberedningens arbete är konfidentiellt. Valberedningens uppdrag gäller till dess nästa
ordinarie möte har avslutats.
Styrelsen i Vårdföretagarna kan utöver vad som anges i § 23 i Vårdföretagarnas stadgar ge
uppdrag till valberedningen, exempelvis förslag på ledamöter till Svenskt Näringslivs SMEkommitté.
I sitt arbete ska valberedningen föra en dialog med föreningens ordförande och
förbundsdirektör.
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