Valberedningens policydokument
Uppdraget
Uppgiften för Skåneidrottens valberedning är att fortlöpande följa arbetet inom de organ som
den har att föreslå kandidater till och till DIM (Distriktsidrottsmötet) föreslå de personer, som
är bäst lämpade att företräda den skånska idrottsrörelsen, till de poster som skall besättas.
Valberedningens mandat
De val som valberedningen – som skall bestå av ordförande samt fyra övriga ledamöter - har
att förbereda behandlas av DIM.
Valberedningen har en 2-årig mandatperiod och utser bland sina ledamöter vice ordförande.
Verksamhet
Verksamheten regleras i stadgarna enligt följande:
• Senast den 1 november året före DIM tillfråga nuvarande styrelseledamöter om de står
till förfogande för en ny mandatperiod
• Senast den 1 december året före DIM informera SDF om styrelseledamöternas
inställning till att kandidera för en ny mandatperiod
• Förening och SDF får senast den 1 januari före DIM avge förslag på personer för val
till ordförande, styrelseledamöter och lekmannarevisorer
• Inhämta förslag på personer som SDF anser vara lämpliga styrelsekandidater
• Senast tre veckor före DIM skriftligen delge ombud och SDF sitt förslag till styrelse
och revisorer inför nästkommande mandatperiod
Vår ambition är att minst en ledamot i valberedningen skall vara närvarande vid varje
styrelsemöte under året. Vi avser också att under det andra verksamhetsåret intervjua samtliga
styrelseledamöter om styrelsearbetet.
För att få en god överblick över potentiella styrelsekandidater ställer vi oss positiva till att
besöka så många SDF som möjligt.
Nominering av kandidater
På grundval av den information som valberedningen har inhämtat om dem som kandiderar till
en styrelsepost, och med beaktande av Skåneidrottens verksamhetsinriktning, kommer vi att
nominera de personer som vi anser utgör den bästa sammansättningen av styrelsen.
Geografisk spridning, ålder, kön och etniskt ursprung är några av de faktorer som vi också
baserar vårt förslag på.

Detta nomineringsförfarande kan innebära att avgående styrelseledamot, som är beredd att
kandidera för ytterligare en mandatperiod, inte blir föreslagen för omval. Detta – som
vederbörande i så fall kommer att informeras om före valberedningens tillkännagivande av
nomineringarna – skall inte tolkas som att denne har gjort en dålig insats, utan snarare som att
det finns potentiella styrelsekandidater som vid den aktuella tidpunkten anses bättre svara mot
de aktuella behoven. Det är fullt möjligt att en ledamot, som inte föreslås av valberedningen
för att bli omvald vid det kommande årsmötet, kan bli nominerad och vald vid ett senare
tillfälle.
Kandidater till styrelsen
De personer som kandiderar till en styrelsepost skall – för att på bästa sätt bidra med sin
kunskap och sitt intresse för alla Skånes idrotter och idrottsföreningar – i största möjliga
utsträckning närvara vid styrelsemötena, och skall därvid vara inlästa på de ärenden som finns
på dagordningen samt vara beredda att engagera sig i andra frågor än de som berör det egna
ansvarsområdet.
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