Förslag till
Arbetsordning för CancerRehabFondens valberedning
Denna arbetsordning beslutades fö rsta gången på Cancer- och Trafikskadades Riksförbunds årsmöte 2012
och ska från och med CancerRehabFondens årsstämma 2015 årligen fastställas och vid behov revideras av
årsstämman.
Arbetsordningens syfte är att tydliggö ra valberedningens uppdrag och arbete samt grundläggande krav på
ledamö ter i valberedningen. Den ska underlätta för medlemmarna i CancerRehabFonden att nominera och
välja personer samt fö rstå fö rväntningarna på valberedningen och dess arbete.

1. Valbarhet och sammansättning i valberedningen
Årsstämman utser valberedningens ledamöter. Valberedningen ska bestå av sammankallande och två
övriga ledamöter. Styrelseledamot, anställd medarbetare eller uppdragstagare inom föreningen får inte
väljas till ledamot av valberedningen.
Vid val till valberedning ska kö n och ålder beaktas liksom att personer med erfarenhet från styrelsearbete i
ideell förening och rekrytering finns representerade.
Enligt denna arbetsordning gäller principen att valberedningen ska bör fö rnyas med minst en person
vartannat år och att ingen ledamot bö r sitta längre än fem år. Avvikelse från denna princip ska motiveras på
årsstämman.
Om ledamot i valberedningen skulle bli fö reslagen till styrelsen ska denne omedelbart avgå ur
valberedningen. Fyllnadsval behö ver inte gö ras om ledamot i valberedningen lämnar sitt uppdrag.

2. Valberedningens uppdrag
Valberedningen arbetar enbart på uppdrag av årsstämman och rapporterar till densamma. Huvuduppgiften
är att till årsstämman fö reslå ledamö ter och en ordfö rande till styrelsen fö r kommande arbetsår. Syftet är
att alltid verka för medlemmarnas bästa. Valberedningens arbetsår omfattar tiden mellan ordinarie
årsstämmor.

- Ö vriga uppgifter fö r valberedningen är att presentera fö rslag på revisorer och revisorssuppleanter,
alternativt revisionsbolag. Fö rslag på revisorer tar valberedningen fram i samråd med
generalsekreteraren och styrelsen fö r CancerRehabFonden.

- Valberedningen fö reslår årsstämman årligen om och hur styrelsen ska arvoderas.
- Valberedningens fö rslag ska anslås på CancerRehabFondens hemsida senast tre veckor fö re årsstämman
tillsammans med kallelsen och ö vriga handlingar.

- Valberedningens fö rslag ska presenteras av valberedningen på årsstämman.
- Valberedningen fö rbereder till viss del valet av kommande valberedning genom att upplysa årsstämman
om vilka i valberedningen som avbö jt omval eller står i tur att avgå.

- Valberedningen ska årligen utvärdera denna arbetsordning.

3. Valberedningens arbete
Valberedningen bö r snarast efter årsstämman ha sitt fö rsta mö te fö r att lägga upp arbetsåret.
Valberedningen bestämmer inom sig hur arbetet läggs upp och fö rdelas. Valberedningens arbete ska pågå
under hela arbetsåret.
Fö ljande ska beaktas av valberedningen. Valberedningen ska:

- löpande ta del av CancerRehabFondens styrdokument, verksamhetsplaner och handlingsplaner
- genomföra uppföljande samtal med styrelsens ledamöter under arbetsåret samt ta del av styrelsens
utvärdering

- identifiera CancerRehabFondens behov och utmaningar. Efter informationsinsamling och
omvärldsanalys ska valberedningen sätta samman fö rslag på styrelse som kompetensmässigt möter de
behov och utmaningar som behö vs för att utveckla CancerRehabFonden.

- beakta en jämn kö n- och åldersfördelning i styrelsen.
- fö r tilltänkta ledamö ter tydliggö ra CancerRehabFondens styrelses roll och uppdrag.
Medlemmar och andra intresserade ska enkelt kunna hitta kontaktuppgifter till valberedningen på
CancerRehabFondens hemsida. Nominering av kandidater kan ske året runt.

4. Valbarhet och formella hinder
Röstberättigad medlem i föreningen är valbar till styrelsen. Anställd eller uppdragstagare inom föreningen
får inte väljas till ledamot i styrelsen eller till revisor i föreningen.
Enligt de regler som Svensk Insamlingskontroll har fastställt ska styrelseledamöterna och suppleanterna
vara myndiga och får inte vara försatta i konkurs eller meddelade näringsförbud. Dispens kan i vissa fall ges
av Svensk Insamlingskontroll gällande kravet på att samtliga ledamöter och suppleanter ska vara myndiga.
Styrelseledamöterna och suppleanterna får inte heller ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna och
obetalda skatteskulder. Valberedningen ska ha en god kännedom om detta i sitt löpande arbete. Det åligger
styrelsen att upprätta en formell ordning så att dessa krav säkerställs.

__________
Arbetsordning för valberedningen upprättades för första gången på årsstämman 2012.
Därefter reviderades den på årsstämman den 19 maj 2015.

