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RIKTLINJER FÖR VALBEREDNINGEN

Mål
Valberedningens huvuduppgi� är att föreslå en styrelse som kan fungera väl i att leda och utveckla
Kids of Ugandas verksamhet.

Uppdrag
Valberedningen ska, inför mandatperiodens utgång samt vid fyllnadsval under pågående
mandatperiod, lägga fram förslag på förtroendevalda i enlighet med stadgarna:

● Ordförande
● Vice ordförande
● Kassör
● Styrelseledamöter
● Styrelsesuppleanter
● Revisor

Förtroendevalda till styrelsen väljs vanligen på valårsmötet. Revisor väljs på årsmötet.

Valberedningen ska också lägga fram förslag till stämmornas presidium (ordförande och sekreterare).

Valberedningen ska se till Kids of Ugandas bästa och arbetet ska styras av föreningens stadgar och
andra antagna styrdokument.

Sammansättning
Valberedningen väljs på valårsmötet. Ett valberedningsutskott hanterar nomineringsprocessen och
förslag på kandidater till valberedningen.

Det är önskvärt att valberedningens ledamöter har erfarenhet av styrelseuppdrag och ett engagemang
för Kids of Uganda. Aktuell kunskap om Kids of Uganda som organisation är också önskvärd för att
kunna bedöma behovet av kompetenser i styrelsen i dagsläget och inför framtiden.

Arbetsordning
Valberedningen planerar och genomför sitt arbete självständigt. Valberedningen arbetar under hela
året mellan två ordinarie valårsmöten och ska ges möjlighet att nära följa styrelsens arbete.
Valberedningen uppmuntras att ta del av styrelseprotokoll, ha kontakter med styrelseledamöter och
att närvara på minst ett styrelsemöte under året. Valberedningen bör inhämta såväl
styrelseledamöters som arbetsgruppsmedlemmars synpunkter på styrelsearbetet. Valberedningen ska
bilda sig en uppfattning om hur de som innehar uppdragen har fullföljt arbetet.

Förbereda val
Valberedningen ansvarar för insamling av nomineringar. Det kan ske på följande sätt:

● Valberedningen ska fråga nuvarande förtroendevalda om de står till fortsatt förfogande.
● Medlemmar i Kids of Uganda har rätt att föreslå kandidater, senast en månad innan

föreningsstämma.
● Intresserade personer kan själva ansöka, senast en månad innan föreningsstämma.
● Valberedningen har också egen nomineringsrätt.
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Valberedningen kontaktar de nominerade och ber den sökande att berätta om sig själv i ett e-mail. Om
mer information sökes kan valberedning också kontakta kandidater till en intervju.  Valberedningen
ska också kontrollera att de nominerade är valbara (se stycket om kreditupplysning) och att de
nominerade personerna accepterar sin nominering.  Valberedningen ska uppmärksamma eventuella
jävsituationer som kan uppkomma vid val av styrelseledamöter och revisorer.

Personer som önskar fortsätta med sitt uppdrag men som inte föreslås till omval, samt personer som
har ansökt men inte föreslås till val, ska underrättas om detta innan valberedningen skickar ut sitt
förslag till stämman.

Valberedningen ska så långt det är möjligt e�ersträva en arbetsprocess som är öppen och transparent.
Den information valberedningen får i arbetet ska dock hanteras högst konfidentiellt, och inga
persondiskussioner inom valberedningen, vare sig muntliga eller skri�liga, får diskuteras med någon
utomstående. Så länge valberedningen arbetar med sitt förslag diskuteras det inte utåt.

Önskvärd kompetens i Kids of Ugandas styrelse
Styrelsen har en viktig roll i formandet av Kids of Ugandas framtid genom sina strategiska beslut. Det
är därför av stor vikt att styrelsens samlade kompetens och erfarenhet är relevant för uppdraget.
Kontinuitet i styrelsearbetet är viktig men inte på bekostnad av nödvändig förnyelse och bredd.

Styrelsen bör uppvisa erfarenhet och kunskap inom följande kompetensområden:
● Erfarenhet av arbete i Kids of Ugandas arbetsgrupper eller annan frivilligverksamhet
● Kompetens inom organisationsutveckling och/eller insamlingsverksamhet
● Kunskap om biståndsverksamhet
● Intresse för Uganda
● Ekonomisk kompetens är också önskvärd

Kids of Uganda behöver ständigt utvecklas och förnyas för att möta nya behov och utmaningar. Det
bör därför finnas en öppenhet för behovet att inkludera nya kompetensområden i styrelsen.

Kids of Uganda ser gärna en jämn fördelning av kvinnor och män i styrelsen.

Sammanhängande mandattid
Sittande styrelseledamöter vars mandat går ut och som önskar fortsätta bör inte med automatik
föreslås för omval. Kompetensbehovet i styrelsen skall vara vägledande och sittande ledamöters
tidigare bidrag i styrelsearbetet samt närvaro vid mötena under det gångna året bör noggrant
värderas.

Valberedningen har att se till såväl kontinuitet som förnyelse.

Kreditupplysning
Det är viktigt att styrelseledamot inte befinner sig i konkurs, har betalningsanmärkning eller är belagd
med näringsförbud. Valberedningen ska informera de föreslagna kandidaterna om detta.
Om Kids of Uganda blir medlem i Giva Sverige eller ansöker om 90-konto, måste Kids of Uganda ha
kreditupplysning på samtliga kandidater. Det åligger valberedningen att undersöka detta även vid
omval till ny mandatperiod.
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Redovisning av valberedningens arbete på årsmötet
Valberedningen ska redovisa följande för årsmötet:

● Vilka kompetenser valberedningen prioriterar att stärka i styrelsen
● Presentationer av föreslagna styrelseledamöter
● Presentation av revisorer

På årsmötets begäran skall valberedningen kunna redovisa sitt tillvägagångssätt.
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