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Valberednings uppgift - Valberedningens uppgift är att förbereda val och presentera förslag av styrelse 
vid Ung Cancers (UC) årsmöte. Riktlinjer för styrelsens sammansättning bör beakta både kontinuitet och 
förnyelse samt erforderlig kompetens för att fullgöra UCs syfte.  

Valberedningens sammansättning  - Valberedningen presenteras och väljs av medlemmarna på 
årsmötet 2018, för perioden 2017 väljer styrelsen valberedning. Styrelsens bör ha en spridning i 
perspektiv, bakgrund och erfarenheter. Styrelsen bör även ha relation till cancer på något sätt och ta stor 
hänsyns till organisationens nuläge och framtid. Det är en fördel om valberedningens ledamöter har stor 
kontaktyta inom och utanför föreningen. Valberedningens ledamöter skall inte vara nuvarande 
styrelseledamöter eller anställda i föreningen. Valberedning bör bestå av minst två samt högst tre 
ledamöter, varav en utav dem är sammankallande.  

Valberedningens uppgifter - Valberedningen behöver följa föreningens stadgar. Valberedningen 
förbereder val av ledamöter och ordförande till UCs årsmöte. Senast tre månader innan årsmötet tillfrågas 
styrelsemedlemmar vars mandattid går ut om de står till förfogande för omval.  

Valberedningens ledamöter ska iaktta sekretess med uppgifter om styrelsens arbete, enskilda 
styrelseledamöter och om de interna diskussioner som kommit fram under arbetet. Valberedningen 
sammanträder så ofta som behövs för att valberedningen skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst 1 
gång/år.  

Valberedningens ledamöter ska:  

• vara införstådda med uppdragets omfattning och vilka krav som ställs för detta. 
• vara beredda att avsätta tillräckligt med tid för uppdraget. 
• ha intresse för uppdraget och vara medvetna om att arbetet är ideellt. 
• ha tagit del av och vara införstådda med innehållet i föreningens stadgar. 
• vara förtrogna med UCs verksamhetsidé och värderingar  

Kontakt med valberedningen - Medlemmar som önskar lägga fram förslag på nomineringar till 
valberedningen gör detta genom kontakt med någon, företrädesvis den sammankallande, i 
valberedningen. Lämna namn, kontaktuppgifter samt motiv till nomineringen så att valberedningen kan 
ta vidare kontakt för mer information. Valberedningens ledamöter samt e-postadress finns på UCs 
hemsida. valberedningen@ungcancer.se  

Styrelsens kontakt med valberedningen - Styrelsen bör utan dröjsmål informera valberedningen om 
förändringar i styrelsens sammansättning. Senast två veckor innan årsmötet bör valberedningens förslag 
vara klart och meddelas till styrelsen.  

För att hålla valberedningen informerad om det som händer inom föreningen bör styrelsen skicka 
styrelseprotokoll till sammankallande inom valberedningen inför en ny valberedningsprocess. 

Förslagen samt den processen som lett fram till förslagen offentliggörs och redovisas på årsmötet. 
Förslaget skall vara klart senast 1 månad innan årsmötet.

Tillägg 2018-09-12 - På grund av UCs medlemskap i och innehav av 90-konto måste nya 
styrelseledamöter uppfylla 90-kontos kravspecifikation för att kunna bli väljas in i UCs styrelse. 

 

  


