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Mål för dagen

• SMC vill ge valberedare fler verktyg i sökandet 

efter nya medlemmar med förhoppning om ett 

SMC som lever och  fungerar i ett samhälle i 

förändring



Schema för dagen

• Introduktion

• Funktion

• Nätverksbyggande

• Rekrytering

• Utvärdering

• Vad är en bra styrelse ?

• Avslutning



Grunden

• En förening blir intre bättre än sina ledare. Att hitta rätt 

personer till styrelsen och andra funktioner är därför en viktig 

uppgift.Detta är valberedningens uppgift

• Viktiga förutsättningar

• Kunskap om föreningen

• Kontaktnät

• Tid

• Gärna erfarenhet av ledningsfrågor



Kunskap om föreningen

• Stadgar

• Instruktioner

• Introduktionskursen (gått/inte gått)

• Valberedningsinstruktion distrikt

• Stadgar



Värderingar

• Se till organisationens bästa

• Uppmärksamhet på eget agerande

• Ej tjänster & gentjänster

• Lojalitet mot valberedningsgruppen

• Tystnadsplikt



Funktion valberedning

• Återkoppla till sittande styrelse

• Återkoppling till styrelsemedlemmar som ej fått 

förnyat förtroende

• En medlem som blivit tillfrågad om att sitta kvar 

och svarat ja, räknar bli nominerad. Betänk 

frågeställningen = ingen garanti för återval

• Se dynamiken i styrelsegruppen



Nätverksbyggande

Var träffar ni nya förmågor?

• Internet?

• Mässor?

• Annonsering? (MC-folket,fb,hemsida)

• Personliga kontakter?

• På ”knutteställen”?

• Sittande styrelse?

• Annan regions valberedning/styrelse?



Nätverksbyggande #2

Hur ofta träffar du andra valberedare?

• På forum?

• Personligen?

• Mail?

• Behov av mail, forum?



Rekrytering

• Övertalad person = ej optimal funktion

• Person som väckts i sitt engagemang för föreningen 

ger antagligen en bättre funktion

• Er formulering i frågan är viktig

• Påstå aldrig att engagemang inte tar tid

• Ideella föreningar bygger på att flertalet medlemmar 

under en tid bidrar i olika funktioner



Egenskaper som söks

• Erfarenhet

• Professionella erfarenheter 

• Personliga egenskaper

• Drivkraft

• Social förmåga

• Samarbetsförmåga

• Svara mot organisationens behov



3 egenskaper i en person

• Visionär

• Expert

• Entreprenör



Valberedningens utvärdering 

av styrelsen

• Hur agerar varje styrelsemedlem?

• Hur agerar styrelsen som grupp?

• Hur påverkar styrelsens beslut hela  SMC?



Utvärdering

• Om kursen var bra berätta det för andra

• Om du inte var nöjd, tala om det för oss
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