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4. Policy för valberedning och valförfarande
Denna policy beskriver hur Röda Korsets Ungdomsförbund ser på valberedning, personval och
valberedningens arbetsformer. Policyn vägleder valberedningen på nationell nivå, men kan även
fungera rådgivande för den lokala nivån.

Valberedningens övergripande uppdrag
Valberedningens tillsättning, sammansättning och uppdrag regleras i Röda Korsets
Ungdomsförbunds stadgar, där det står att valberedningen ”ska ta fram förslag på lämpliga
personer för förtroendeuppdrag på den förbundsgemensamma nivån”. Detta är ett viktigt
uppdrag som möjliggör att ombuden får ett så väl förberett förslag som möjligt att besluta om på
Riksårsmötet.

Den nationella valberedningen ger förslag på:
•

Förbundsordförande

•

Ledamöter i förbundsstyrelsen

•

Sammankallande och ledamöter i valberedningen

•

Auktoriserad revisor

•

Verksamhetsrevisor och ersättare till denna

•

Mötesordförande till Riksårsmötet

•

Ombud till Svenska Röda Korsets riksstämma samt ersättare för dessa

•

Ledamot till Svenska Röda Korsets valberedning.

Valberedningen ska arbeta strategiskt och långsiktigt utifrån Röda Korsets Ungdomsförbunds
syfte, och sträva efter att bedriva ett valförfarande som speglar organisationen och dess
medlemmar.

Valberedningens tystnadslöfte
För valberedningen gäller ett tystnadslöfte för all information som framkommer under möten,
intervjuer, interna samtal eller liknande. Tystnadslöftet gäller även efter avslutat uppdrag.
Frågan om tystnadslöfte ska tas upp på valberedningens första möte efter Riksårsmötet och alla i
valberedningen ska vara medvetna om att tystnadslöftet måste respekteras för att
valberedningen ska kunna upprätthålla förtroendet inom organisationen och göra ett gediget
jobb.

Att ställa upp som alternativ kandidat
De kandidater som valberedningen väljer att inte gå vidare med som en del av sitt förslag har
ändå möjlighet att ställa upp som valbara alternativ på Riksårsmötet. De ska i sådant fall få
möjlighet att presentera sig skriftligt i handlingarna till Riksårsmötet i samma utsträckning som
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de kandidater som ingår i valberedningens förslag. Dessa kandidater ska även få möjlighet att
delta på Riksårsmötet och i den utfrågning av kandidater som anordnas där. Valberedningen
ansvarar för att dessa kandidater får en kontaktperson i personalen.
Att ställa upp som alternativ kandidat på plats under riksårsmötet är tillåtet och uppmuntras, så
länge det sker inom tidsramen för nomineringsstoppet på Riksårsmötet. Valberedningen gör
dock ingen bedömning av nytillkomna kandidater.

Det praktiska förfarandet under Riksårsmötet
Ansvaret för planeringen av de praktiska momenten, såsom val, utfrågningar och
omröstningsförfarande under Riksårsmötet, ligger på förbundsstyrelsen och personalen.
Valberedningen behöver dock finnas tillgänglig för frågor både innan och under mötet. Själva
valförfarandet och mötesformer för Riksårsmötet regleras i arbetsordningen som mötet beslutar
om i början av varje Riksårsmöte.

Övriga rutiner och villkor för valberedningen
En mer detaljerad beskrivning av valberedningens uppdrag finns tillgänglig för alla på
www.rkuf.se.
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