Beslutad Valinstruktion vid föreningsstämma för Ledarna inom privat tjänstesektor
den 27/4 – 28/4–2019
Utgångspunkt
Föreningens verksamhet regleras, förutom av föreningens stadgar, av stadgar för Ledarna
samt beslut av kongress, representantskap, förbundsstyrelse och föreningsstämma.
Utgångspunkten för valberedningens arbete är föreningens och Ledarnas nuvarande stadgar
antagna 2018.
Vägledande kriterier för valberedningen
I Ledarnas stadgar antagna på ordinarie kongress 2014 §4 regleras vem som får vara medlem i
Ledarna. Detta påverkar även vilka som kan vara medlem i Ledarna inom privat tjänstesektor.
§4 Medlemskap
4.1 Medlemsvillkor
Mom 1 Den som är chef kan bli medlem i Ledarna. Chef är den som, oavsett titel och nivå,
företräder arbetsgivaren och leder funktion, verksamhet och/eller medarbetare.
Mom 2 Studerande med intresseinriktning på ledarskap och Ledarnas tillsvidareanställda
medarbetare kan antas som medlem, enligt medlemsvillkor fastställda av förbundsstyrelsen.
I §1regleras Ledarnas ändamål
1.2 Ändamål och verksamhetsidé
Ledarna samlar och företräder chefer på alla nivåer och alla områden för att tillgodose chefers
gemensamma och enskilda behov och intressen både i fråga om ledarskap och chefsvillkor.
§13 Vägledande principer för val till Ledarnas beslutande organ
• Minst en tredjedel av förbundsstyrelsens ledamöter ska
representera det ena könet. I övrigt ska en jämn fördelning av könen eftersträvas.
• Medlemmar av olika åldrar bör vara representerade.
• Medlemmar i chefspositioner på alla områden bör vara
representerade.
• Medlemmar i chefspositioner på alla nivåer bör vara
representerade.
• Medlemmar i chefspositioner på arbetsplatser av olika
storlek bör vara representerade.
• Medlemmar i chefsposition enligt Ledarnas chefs
begrepp i § 4.1 ska vara i majoritet i beslutande organ.
• Mångfald ska eftersträvas i alla val.
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§14 Regler för uppdrag i Ledarna
Mom 1 Aktiv medlem kan ha uppdrag inom de egna organisationsenheterna och Ledarnas
gemensamma organ.
Mom 2 Arbetslös medlem som står till arbetsmarknadens förfogande kan ha uppdrag.
Mom 3 Medlem som lämnar aktuell organisationsenhet eller blir heltidspensionär kan inte
längre kvarstå i uppdraget.
Valberedningens uppgift
Valberedningen bereder föreningsstämmans val av föreningsstyrelse och förtroendevalda
revisorer. Valberedningen bereder även föreningsstämmans beslut om arvoden till
föreningsstyrelsen och revisorerna
Valberedningens opartiskhet
Valberedningen ska vara opartisk. Det innebär att dess ledamöter ska ha en helt fristående
ställning i förhållande till föreningsstyrelsen.
Sammankallande, ledamot eller suppleant i valberedningen kan därför inte samtidigt vara
ledamot i föreningsstyrelsen. Under arbetet i valberedningen kan det framföras önskemål om
att en ledamot i valberedningen bör väljas till ledamot i föreningsstyrelsen. Om en sådan
nominering godtas måste vederbörande lämna valberedningen och suppleant inkallas.
Sammankallande, ledamot eller suppleant kan inte heller, om man sitter i en styrelse eller
valberedning i annan förening inneha uppdrag i Ledarnas inom privat tjänstesektors
valberedning.
Grundläggande regler för valberedningens arbete
Valberedningen ska i sina bedömningar och slutliga förslag till ombud till föreningsstämma,
ledamöter i föreningsstyrelse samt övriga förtroendeuppdrag värdera olika krav och kriterier
samt kandidaternas kompetens och lämplighet för uppdraget.
Valberedningen ska eftersträva mångfald beträffande chefsbefattningar, chefserfarenhet, kön,
etnisk bakgrund och ålder.
Kandidater ska vara aktiva medlemmar i Ledarna inom privat tjänstesektor.
Ledamöterna i valberedningen ska besitta god kunskap om Ledarnas organisation och god
personkännedom.
Valberedningen har till uppgift att enligt § 7 Föreningsstyrelsen i stadgarna, senast två
veckor före ordinarie stämma, presentera ett förslag enligt:
Mom 2
Föreningsstyrelsen ska bestå av minst fem ledamöter utöver ordföranden och kassören.
Ordförande och kassör väljs direkt av stämman samt minst tre suppleanter i turordning.
(Konstituering av övriga ledamöter sker inom styrelsen). Mandatperioden är tre år.
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Föreningsstämmoombud
Valberedningen ska vidare inför medlemsval av representanter till föreningsstämman
nominera och föreslå ombud.
Det är även viktigt att de branscher föreningen ansvarar för, så långt det är möjligt, finns
företrädda bland ombuden i föreningsstämman.
I stadgarna§ 5 Föreningsstämma regleras även hur val av stämmoobud kan ske.
Mom 4
Val av stämmoombud kan ske med hjälp av digitala medier. För ombuden ska det väljas
suppleanter. Mandatperioden är tre år.
Nomineringar till stämmoombud, ska vara valberedningen tillhanda senast fyra veckor före
val i föreningen eller föreningsstämma.
Valberedningens arbete
Valberedningen har att bestämma hur nomineringen till uppdraget som stämmoombud,
föreningsstyrelseledamot, suppleant och revisor ska gå till.
Efter nomineringstidens utgång har valberedningen till uppdrag att bedöma de nominerade
och stödet för dessa. Valberedningen kan självständigt nominera kandidater till uppdragen.
Nomineringar – tidpunkt
Nomineringar till styrelseledamot, föreningens ordförande och kassör ska vara
valberedningen tillhanda senast fyra veckor före val i föreningen eller i föreningsstämman.
Valberedningen ska presentera sina slutliga förslag till val samt alla inkomna nomineringar
senast två veckor innan aktuellt val i föreningen eller i föreningsstämman.
Förslaget ska innehålla en presentation av samtliga kandidater samt en motivering till
förslaget som helhet.
Val till föreningsstämmoombud och eventuella fyllnadsval av föreningsstämmoombud
Val till föreningsstämmoombud inklusive fyllnadsval kan utföras digitalt enligt § 5
Föreningsstämma i föreningens stadgar.
Valet av föreningsstämmoombud genomförs som en sluten omröstning där avgiven röst inte
kan ändras under omröstningsperioden. Möjligheten att rösta digitalt styrs per automatik efter
den omröstningsperiod som föreningens stadgar och valberedningen annonserar.
Valet genomförs med hjälp av elektronisk röstlängdskontroll (om röstning digitalt). I annat
fall sker röstlängdskontroll med avprickning mot röstlängden manuellt (om exempelvis
röstning via brev).
Alla kandidater ska presenteras på en särskild informationssida på föreningens hemsida om
röstning sker digitalt.
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Valet avgörs enligt antalsprincipen att flest röster av antalet angivna röster vinner. Om två
eller flera kandidater till sista platsen som stämmoombud har samma röstantal avgörs valet
med lottning som utförs av föreningens revisorer.
Valet genomförs på sådant sätt att medlemmarna röstar fram hela eller delar (om fyllnadsval)
av nominerade kandidaterna till föreningsstämmoombud. Varje medlem ska rösta på minst
fem och max tio kandidater till föreningsstämmombud.
Om medlem röstat på mindre än fem eller fler än tio kandidater anses erlagd röstning vara
ogiltig.
Valberedningen använder hemsidan för att publicera slutgiltiga resultatet av valet.
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