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Vid Kompetensföretagens årsmöte utses en valberedning med uppgift att till nästa års 
årsmöte ta fram förslag till den styrelse som ska väljas.  

För att underlätta Valberedningens uppgift bör årsmötet anta riktlinjer för detta arbete och 
vid behov revidera dessa riktlinjer vid årsmötet. Som grund för arbetet ligger stadgarna för 
Kompetensföretagen som i sin § 8 stipulerar följande:  

§ 8 Styrelse  

• Förbundets angelägenheter med beaktande av samverkansavtalet Almega med  
• närstående organisationer i förbundsgruppen Almega handhas av styrelsen och  
• förbundsdirektören.  
• Styrelsen väljs årligen på årsmötet, efter förslag av en valberedning, och består  
• av en särskilt vald ordförande samt härutöver minst fem och högst nio ledamöter.  
• Dessutom ingår förbundsdirektören alltid som ledamot i styrelsen. Styrelsen kan  
• inom sig utse vice ordförande.  
• Vid val av styrelsen skall strävas efter att ge styrelsen en, med hänsyn till  
• medlemsstrukturen, representativ sammansättning.  
• Styrelseledamot skall vara VD eller annan person i ledande ställning inom  
• medlemsföretag eller eljest ha medlemsföretags uppdrag därtill.  

Valberedningen har mandat att föreslå valfri sammansättning av styrelsen. Som stöd för 
arbetet kan följande ligga till grund:  

Styrelsen i Kompetensföretagen bör bestå av:  

• 6 av de 10 omsättningsmässigt största bolagen  
• 3 av dessa 6 bolag bör vara de 3 omsättningsmässigt största bolagen  
• Övriga 4 bolag bör i första hand bestå av bolag som gör att styrelsens 

sammansättning speglar branschen. Detta innebär att styrelsen bör bestå av:  
 representanter från både ägarledda bolag och icke ägarledda bolag  
 bolag som representerar de olika tjänsteområdena som  
 bemanningsbolagen är verksamma inom (exempelvis både arbetare  
 och tjänstemän samt i möjligaste mån även de skilda yrkesgrupperna  
 inom dessa kategorier)  
 även små eller medelstora bolag  
 bolag som representerar god geografisk spridning  
 mångfald avseende kön  

I Valberedningens uppdrag ligger även att ta fram förslag för nästkommande års 
valberedning. Detta förslag bör presenteras på årsmötet.  


