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Dagordningspunkt 17

Styrelsens förslag till ändring i STFs stadgar om
nomineringskommitténs sammansättning samt rutinerna för
val av arbetsgrupp för beredande av val till valberedning

Förtydligande av Nomineringskommitténs uppdrag
I instruktionen som reglerar Nomineringskommitténs uppdrag samt i valberedningens
arbetsordning som båda reviderades vid riksstämman 2018, står att nomineringskommittén ska bestå av 1 ordförande och 8 ledamöter. Detta regleras idag inte i
stadgarna. För att tydliggöra nomineringskommitténs sammansättning föreslår styrelsen
stämman att revidera stadgarna § 6, sjuttonde strecksatsen med följande tillägg i rött:
– val av 8 ledamöter samt 1 ordförande till nomineringskommittén för uppgifter
enligt § 5

Ändring av rutinerna för val av arbetsgrupp för att bereda val av
valberedning
I samma paragraf (§6) föreslås en ändring som innebär att strecksats nummer fem
flyttas ner till slutet av samma stycke. Anledningen till detta är att styrelsen föreslår en
ändring i rutinerna för hur arbetsgruppen som förbereder val av valberedning ska utses.
Traditionellt inom STF utses denna arbetsgrupp under riksstämmans första dag.
Arbetsgruppen har därefter ett dygn på sig innan de ska presentera ett förslag på en
valberedning som sedan väljs av ombuden under riksstämmans andra dag.
Styrelsen anser att processen för att ta fram förslag på kandidater till valberedningen är
för kort. Ofta begränsas föreslagna kandidater till valberedningen till personer som
finns på plats under riksstämman och de personer som tillfrågas om att kandidera får
därmed relativt kort tid på sig att överväga om de vill åta sig detta uppdrag eller inte.
Styrelsen är av den åsikt att det skulle gynna föreningen att förlänga denna process för
att få en bredare bas av valbara personer till STFs valberedning och förslår därför
stämman att införa nya rutiner enligt följande:
Punkten om val av arbetsgrupp för att förbereda val av valberedning flyttas ner som
sista punkt i dagordningen och hanteras alltså först under dag två på stämman.
Storleken på arbetsgruppen som ska väljas föreslås minska till 3 personer, varav en
utses till sammankallande. Arbetsgruppen som väljs på stämman arbetar därefter fram

till nästa stämma då de senast 6 veckor innan stämman ska presentera sitt förslag för
medlemsombuden. Processen förtydligas också genom ett tillägg i §8 i stadgarna.
För att det nya arbetssättet ska komma igång inför riksstämman 2022, föreslår styrelsen
att ändringarna i stadgarna ska anses omedelbart justerade.

Förslag till beslut
Styrelsens föreslår riksstämman besluta
- att revidera STFs stadgar enligt bifogat förslag
- att ändra rutinerna för val av arbetsgrupp som bereder val av valberedning
- att ändringarna i stadgarna ska anses omedelbart justerade

Bilaga: STFs stadgar med markerade ändringsförslag

