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Valberedningen har varit i kontakt med hela styrelsen samt en rad 
medlemmar för att diskutera och inhämta synpunkter på styrelsens roll, 
dess sammansättning och arbetsmetoder samt föreningens inre liv. 
Alla har inte samma åsikt i de frågor vi lyft. När vi summerar 
informationen ser vi dock vissa mönster och återkommande teman. Vi 
presenterar dessa nedan som en bakgrund till de därpå följande 
nomineringar till styrelseposter. 
 
Styrelsen ska representera en förening i tiden, utifrån: 

• Jämställdhet 
• Mångfald 
• Effektivitet (rimlig arbetsinsats att vara ledamot) 

 
Styrelsens sammansättning ska främja: 

• Hållbarhet och stabilitet över tid, föreningens liv om 5, 10 år 
• Föreningsdemokrati 
• Föreningsengagemang 
• Framgång i arbetet (utvärdering politisk påverkan) 

 
Framkomna önskemål om utveckling av styrelse och förening 
genom: 

• Ökad involvering av medlemmar i föreningens intressepolitiska 
arbete 

• Fler yngre ledamöter i styrelsen 
• Att jämställdhet mellan kvinnor och män visar sig i inflytande och 

inte enbart i antal personer 
• Förnyelse och fart i styrelsearbetet 
• Rotation i styrelsen 

 



Valberedningen ser behov av att ta de signaler som framkommit på 
allvar. Vi tror att en förnyelse är nödvändig för föreningens fortlevnad på 
sikt. För att sådan förnyelse ska åstadkommas menar vi att det behövs: 

• Decentralisering genom involvering av medlemmar i föreningens 
arbete 

• Vändning av trenden med nedåtgående medlemssiffror 
• Tillskapande av en rekryteringsbas av framtida styrelseledamöter 
• Minskad arbetsbörda för styrelseledamöter så att yngre 

yrkesarbetande personer klarar att åta sig styrelseuppdrag 
• Hållbarhetstänkande på flera nivåer 

 
Valberedningen ser vikten och värdet av den kunskap och erfarenheter 
mångåriga ledamöter besitter. Vår önskan är att denna erfarenhet ska få 
komma föreningen till del även då någon efter många år i styrelsen 
lämnar sin stol till förmån för nya krafter. Ett sätt är att seniora ledamöter 
bli mentorer åt nya ledamöter. De kan fortsatt delta i utskottens arbete 
och föreningslivet i övrigt utifrån rollen som medlemmar. 


