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Förslag till arbetsordning för valberedningen
Normalstadgar för LRFs regioner, §13 och §14, beskriver valberedningen och
valberedningens arbete på regional nivå. Normalstadgarna anger bland annat
att valberedningen ska anta en arbetsordning och att riksförbundet utarbetar
förslag till arbetsordning. Bifogat dokument är förslaget till arbetsordning.
Dokumentet är just ett förslag till arbetsordning. Varje regional valberedning
behöver anta en arbetsordning för sitt arbete utifrån sina förutsättningar. I
förhållande till det bifogade förslaget till arbetsordning kan punkter läggas till,
dras ifrån eller justeras.
Förslaget till arbetsordning utgår från normalstadgar för LRFs regioner. Alla
LRF-regioners stadgar tar sin utgångspunkt i normalstadgar för LRFs regioner,
men i några delar kan specificeringar eller avvikelser förekomma. Det är därför
viktigt för varje regional valberedning att ta del av sin regions stadgar och utgå
från dessa när arbetsordningen utformas.
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Arbetsordning för valberedningen, LRF [Regionens
namn]
Valberedningen för LRF [Regionens namn] har antagit denna arbetsordning för
verksamhetsåret 2019/2020.
Stadgarna
I normalstadgar för LRFs regioner anges följande kring valberedningens
arbete:
***
Valberedning
13§ Regionstämman utser årligen en valberedning som skall bestå av lägst 5
och högst 9 ledamöter.
Regionstämman eller valberedningen utser en ledamot till ordförande som
också kallar valberedningen.
Valberedningens sammansättning skall följa de principer som framgår av
riksförbundets stadgar och anvisningar.
Valberedningen skall anta en arbetsordning.
Kommentar: Riksförbundet utarbetar förslag till arbetsordning för
valberedningen.

14§ Valberedningens skall lämna sitt förslag till regionstyrelse senast fyra
veckor före regionstämman.
Valberedningens förslag till regionstyrelse skall följa de principer som framgår
av riksförbundets stadgar och anvisningar.
Valberedningen bör därutöver lämna förslag på
a) ordförande och vice ordförande vid regionstämman
b) protokolljusterare och rösträknare
c) revisorer och revisorssuppleanter
c) fullmäktige jämte ersättare till riksförbundsstämma
Kommentar: Valberedningens förslag delges fullmäktige genom regionstyrelsens försorg.

***
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Valberedningens arbetssätt
•

Valberedningen utser själv en vice ordförande och en sekreterare.

•

Valberedningen kan utse en grupp för att tillsammans med ordföranden
företräda valberedningen i vissa arbetsuppgifter, till exempel vid
intervjuer med kandidater till olika uppdrag.

•

Valberedningen ska ta initiativ till kommunikation med
lokalavdelningarna, kommungrupperna och LRF Ungdomen, för att få
till sig förslag på kandidater och uppnå en stark uppslutning för
framlagda förslag.

•

Valberedningen ska ha kännedom om de träffar regionen arrangerar för
förtroendevalda i lokalavdelningar, kommungrupper och LRF
Ungdomen och beredas möjlighet att delta i dessa.

•

Valberedningen ska föra en dialog med regionchefen för att orientera
sig kring läget i regionen och de utmaningar regionen har att hantera
framåt. Valberedningen ska också skaffa sig kännedom om
riksförbundets långsiktiga strategiska mål och arbetssätt för att nå
dessa.

•

För valberedningens interna överläggningar och resonemang gäller
ständigt tystnadslöfte. För resultatet av valberedningens arbete gäller
tystnadslöfte tills slutprotokollet är justerat eller till den tidpunkt då
valberedningen beslutat offentliggöra sitt förslag. Vad som framgår av
denna punkt hindrar inte att valberedningens ledamöter efterhör
medlemmars/andra lämpliga personers uppfattning om möjliga
kandidater till styrelsen och andra uppdrag.

•

Det är enbart valberedningens ordförande som har mandat att
kommentera valberedningens arbete både internt och externt, om inget
annat beslutas.

•

Innan valberedningen nominerar till uppdrag ska alla som innehar
uppdrag, där valberedningen lägger förslag, tillfrågas om de står till
valberedningens förfogande. Om den som står till valberedningens
förfogande inte nomineras ska personen personligen informeras om
detta innan förslaget offentliggörs. En motivering till valberedningens
beslut ska också lämnas.

•

Valberedningens presentation av de föreslagna styrelseledamöterna ska
förutom namn och ort innehålla annan relevant information, som till
exempel de föreslagnas ålder och verksamhet samt erfarenhet från
andra nuvarande eller tidigare uppdrag. Valberedningen ska också
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redovisa hur den arbetat under året och de övergripande tankarna
bakom sitt förslag.
Förutsättningar för olika uppdrag
Regionstyrelse
Valberedningens huvuduppgift är att bereda val till regionstyrelsen.
Valberedningens förslag till regionstyrelse ska följa de principer som framgår
av riksförbundets stadgar och anvisningar. Riksförbundets stadgar, §10, anger i
en anvisning följande: ”Valberedningen skall tillse att styrelsens
sammansättning väl återspeglar medlemskårens sammansättning och
verksamheter. De föreslagna ledamöterna skall dela LRFs värdegrund och vara
väl skickade att förverkliga LRFs vision om att utveckla medlemmarnas
företagande i det gröna näringslivet och påverka samhällsutvecklingen för att
skapa bättre villkor för företagare och boende på landsbygden. Valberedningen
skall eftersträva en styrelse med bred kompetens och erfarenhet från såväl
samhällsarbete som från de största lantbrukskooperativa branscherna och annan
affärsverksamhet i landets olika delar.” Formuleringen ”landets olika delar” får
i det här sammanhanget förstås som ”regionens olika delar”.
Ordförande och vice ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår en ordförande och bör också föreslå en vice
ordförande att leda förhandlingarna under stämman.
Protokolljusterare och rösträknare
Valberedningen föreslår två protokolljusterare och två rösträknare.
Protokolljusterarna och rösträknarna bör inte vara samma personer då det i
anslutning till personval kan uppstå ett behov för rösträknarna att gå ifrån
stämmolokalen och räkna röstsedlar under tiden stämmoförhandlingarna
fortsätter och protokolljusterarna därför behöver vara i stämmolokalen.
Revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår två revisorer jämte lika många suppleanter.
Revisionen avser den ideella föreningen och då främst verksamheten.
Ekonomin i Lantbrukarnas Ekonomi AB granskas av riksförbundets revisorer.
Närmare beskrivning av de regionala revisorernas uppdrag finns i dokumentet
”Uppdragsbeskrivning för LRFs regionala revisorer”.
Fullmäktige jämte ersättare till riksförbundsstämma
Av riksförbundsstämmans 150 fullmäktige fördelas 105 till LRFs regioner.
Fördelningen av de 105 fullmäktige baseras på regionernas medlemsantal året
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före riksförbundsstämman. Hur många fullmäktige varje region tilldelas räknas
fram och meddelas av riksförbundet i januari varje år. Även här bör
valberedningen eftersträva att de som föreslås väl återspeglar medlemskårens
sammansättning och verksamheter.
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