
	
	
 

Motion till Upsala Studenters Idrottsförening årsstämma 2021. 

Härmed föreslås ett tillägg och förtydligande med avseende på Valberedningens sammansättning och 
årsplanering till föreningens befintliga Stadgar. 
 
I föreningens stadgar framgår, endast i samband med utformning av dagordning för årsmöte, att 
valberedningen skall bestå av tre personer vilket inte möjliggör den beslutade procentuella fördelning 
av män och kvinnor i detta beslutande organ, något som beslutades genom motion på årsmötet 2020. 
 
I tillägg till detta dikteras inga riktlinjer för valberedningens arbete, vilket potentiellt kan leda till 
otydlighet i förväntningar rörande dess arbetsuppgifter under verksamhetsåret samt inför årsmötet. 
 
Motionen innebär att följande paragrafer tillförs föreningens stadgar: 
 
Valberedningens sammansättning: 
Valberedningen ska bestå av en ordförande och minst 3 övriga ledamöter valda av årsmötet.  
 
Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda 
när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer, dock minst två gånger per år. 
 
Valberedningens arbete  
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte och ska i detta arbete fortlöpande under 
verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.  
 
Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets 
slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Därefter ska valberedningen informera 
medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har 
rätt att inkomma med förslag på kandidater.  
 
Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, 
samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan 
kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val 
nomineringen avser. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap 
fått kännedom om. 
 
I linje med föreningens stadgar kan ändringar till den samma ske först efter godkännande på två på 
varandra följande årsmöten, varvid detta förslag, antagande av årsmötet 2021 även kommer att 
beslutas om på årsmötet 2022.   
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