
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

TÄLTMISSIONEN

Valberedningsinstruktion 
 
 
Allmänt 
 
Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse är stiftad av föreningen Tältmissionen och har sitt säte i 
Kärrsjö, Västernorrland. Högsta beslutande organ är Tältmissionens årsstämma. Enligt 
stadgarna skall årsstämman utse en valberedning som ska ta fram förslag på stiftelsens 
ledamöter samt revisorer. Styrelsen konstituerar sig själv. Syftet med denna instruktion är att 
tydliggöra valberedningens uppdrag och arbete samt grundläggande krav på ledamöterna i 
valberedning och styrelse.  
 
Styrelsens sammansättning 
 
Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelses konstituerar sig själva i samband med ordinarie 
årsstämma, normalt i april månad. Enligt stadgarna skall styrelsen skall bestå av minst fem (5) 
och högst sju (7) ledamöter och minst en (1) och högst tre (3) suppleanter. Mandattiden är två 
(2) år för ledamöter och ett (1) år för suppleanter. När valberedningen föreslår ledamöter till 
styrelsen bör behovet av kontinuitet och förnyelse samt kompetens för att fullgöra stiftelsens 
syften beaktas.  
 
Revisorerna 
 
Av revisorerna ska åtminstone en vara auktoriserad eller godkänd revisor. 
 
 
Valberedningens sammansättning 
 
Valberedning, som består av två (2) ledamöter, varav en är sammankallande, väljs årligen vid 
årsstämman. Valberedningens arbete sker således på uppdrag av årsstämman.  
 
Valberedningens ledamöter ska 

• vara införstådda med uppdragets omfattning och vilka krav som ställs för detta 
• vara beredda att avsätta tillräckligt med tid för uppdraget 
• ha intresse för verksamheten och vara medvetna om att arbetet sker ideellt 
• ha tagit del av stiftelsens stadgar 
• dela stiftelsens värdegrund 

 
Valberedningens ledamöter ska iaktta sekretess med uppgifter om styrelsens arbete, enskilda 
ledamöter och interna diskussioner. Om en ledamot av valberedningen blir aktuell för förslag 
till styrelsen skall denne avgå ur valberedningen. 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

TÄLTMISSIONEN

 
Valberedningens arbetssätt 
 
Efter årsstämman 
 
Snarast efter årsstämman skall valberedningen hålla ett första möte för 

• analys av årsstämman utifrån valberedningens arbete föregående år 
• tidsplan för kommande år 
• fördelning av arbetsuppgifter samt utse en sammankallande  

Under året skall valberedningen ta del av styrelsens arbete, föra en dialog med 
styrelseordförande och verksamhetschef samt ta in synpunkter och önskemål från enskilda 
personer.  

Valberedningen sammanträder på initiativ av sammankallande. Dessa sammanträden bör vara 
ett personligt möte men kan också ske via telefon.  

Valberedningen skall, senast 8 veckor före årsstämman, tillfråga de styrelseledamöter vilkas 
mandattid får ut vid kommande årsmöte om de vill kandidera för nästa mandatperiod.  

Vid förslag till nyval skall valberedningen träffa de nya kandidaterna och  

• informera om uppdragets omfattning 
• se om kandidaten är lämplig och har intresse samt tid för uppdraget 
• efterhöra kandidatens engagemang i andra bistånds- och utvecklingsorganisationer 

Inför årsstämman 

Det åligger styrelsens att vid fastställande av tidpunkt för årsmöte omgående informera 
valberedningens sammankallande om vald tid 

Senast två veckor före årsstämman skall valberedningen förslag vara klart och skriftligen 
sändas till styrelsen. Förslaget skal innehålla en kort presentation och motivering av 
föreslagna kandidater 

Senast en vecka innan årsstämman ska valberedningens förslag föras känt för medlemmarna 
tillsammans med övriga handlingar till årsstämman.  

Under årsstämman 

Den som är sammankallande i valberedningen, eller ersättare, ska representera 
valberedningen på årsstämman och föredra förslaget i sin helhet. Valberedningen ska se till att 
föreslagna kandidater till de olika funktionerna om möjligt närvarar vid årsstämman.  
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