
 
   
 

 
 

 
INLEDNING 
 
Valberedningarna är något av det viktigaste som finns inom alla demokratiska 
organisationer. Att förbereda val och föreslå vilka som ska bli valda är ett mycket tungt 
uppdrag som ofta formar hela organisationens framtid. Det är därför inte rättvist att lämna 
valberedarna utan en uppdragsbeskrivning att ha som rättesnöre i sitt uppdrag. Därför 
föreslår förbundsstyrelsen att Skolidrottsförbundet ska anta en uppdragsbeskrivning för 
alla valberedningar inom förbundet.  
 
Denna beskrivning är till för att underlätta och stötta valberedningarna på alla nivåer inom 
Skolidrottsförbundet, och ska ses som ett hjälpmedel för att stärka vår demokratiska 
rörelse.  
 
Utöver detta behövs även en del uppdateringar kring bestämmelserna kring 
valberedningarna inom förbundet, och dessa finns i propositionen om stadgeförändringar.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar: 

- att anta förslaget om uppdragsbeskrivningar för valberedningar.  

PROPOSITION #1 
UPPDRAGSBESKRIVNING TILL 

 VALBEREDNINGAR 



 
   
 

 
 

Skolidrottsförbundets uppdragsbeskrivning valberedningar 
 
Valberedning är ett förtroendeuppdrag som innebär att föreslå vilka som ska väljas till 
styrelse, revisorer och eventuella andra valbara poster på årsmötena inom skol-IF, SDF 
och på förbundsnivå inom Skolidrottsförbundet. Att vara valberedare är att vara med och 
forma framtiden för den verksamhet valen rör. Det är ett stort ansvar, men ska också vara 
väldigt roligt!  
 
Det finns olika förutsättningar och möjligheter i olika delar av förbundet, men vi behöver 
ha en gemensam grundnivå för att underlätta för alla förtroendevalda. För samtliga 
valberedningar inom Skolidrottsförbundet, oavsett var i förbundet de finns, gäller därför 
följande grundnivå. Det är också tillåtet att sätta skarpare krav och riktlinjer eller utöka 
uppdrag och omfattningar så länge denna grundnivå alltid uppfylls. Punkterna är: 
 

- Valberedningens uppdrag är att föreslå vilka personer som ska väljas till 
förtroendeuppdrag inom den egna skolidrottsföreningen (Skol-IF), SDF:et eller 
förbundet samt föreslå vilka personer som ska representera organisationen på 
andra årsmöten, så som SDF:ets årsmöte, RF-SISUdistriktens årsmöten eller på 
Skolidrottsförbundets förbundsårsmöte. Valberedningen väljs på årsmötet.  

 
- Valberedningen ska bestå av en ordförande och en eller två ledamöter. 

Sammansättningen ska vara sådan att inget kön har fler än två tredjedelar av 
platserna. Med kön avses det kön som personen identifierar sig som eller juridiskt 
kön, enligt RF:s anvisningar. Av valberedningens medlemmar ska inte fler än 50% 
vara över 45 år när de väljs. Sammansättningen ska också så långt det är möjligt 
spegla åldersgrupperna i verksamheten. 

 
- Alla som väljs ska vara medlemmar eller aktiva i föreningen om det gäller en Skol-

IF, eller i en förening inom distriktet om det gäller ett SDF.  
 

- I en skol-IF har alla medlemmar rätt att kandidera till alla förtroendeuppdrag och 
alla medlemmar har rätt att nominera andra medlemmar. Det är bara medlemmar i 
den egna föreningen som kan väljas till förtroendeuppdrag i föreningen. 
Valberedningen ska därför också stötta och uppmuntra alla som vill kandidera eller 
nominera någon annan på samma sätt.  

 
- Inom ett SDF har alla Skol-IF rätt att nominera till alla förtroendeuppdrag och på 

förbundsnivå har alla Skol-IF och alla SDF rätt att nominera.  
 

- Valberedningen ska sedan förbereda sitt förslag inför valen, och meddela sina 
förslag för vart och ett av valen senast sex veckor före årsmötet. Valberedningen 
ska samtidigt också meddela namnen på alla de andra kandidater som 
nominerats. 

 
- Valberedningen i en Skol-IF bör få hjälp av en vuxen om de behöver det. 

Valberedningarna i SDF och för förbundet stöttas alltid av en anställd från 
Skolidrottsförbundet som hjälper till med struktur och hjälper valberedningen att 
komma ihåg och uppfylla hela sitt uppdrag.  

 
- Det valberedningen diskuterar behöver inte skrivas ner och inget som sägs inom 

gruppen är offentligt och behöver inte förmedlas till medlemmarna. 
Valberedningen behöver däremot kunna förklara sina förslag och motivera varför 
de föreslagit de kandidater som de gjort.  


