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Motion 1, om stadgeändring om förslagsskyldighet för 

distrikten till valberedningen 
 

Motionen inlämnad av: Sollentuna Volleybollklubb och Hästhagen IF Volleyboll. 

 

Motionens förslag till beslut:  

 

att årsstämman bifaller förslaget om att distrikten åläggs att utse vardera en ledamot till 

valberedningen genom förändringen av stadgarnas 4 Kap 1 § i enlighet med förslaget ovan. 

 

 

 

Motionen i sin helhet: (se nästa sida)  
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MOTION: LÅT DISTRIKTEN FÖRESLÅ LEDAMÖTERNA TILL SVBF:S 
VALBEREDNING  
 
Att tillsätta en valberedning är ofta inte helt enkelt inom föreningar. Medlemmarna på årsmötet ska 
utse valberedning och det finns normalt sett sällan någon part som förbereder frågan på ett 
strukturerat sätt. Många valberedningar krystas därför fram under sittande stämma. Vilket inte är helt 
optimalt.  
 
Om istället de sex volleybollsdistrikten fick i uppgift att vardera ta fram vardera ett namnförslag till 
valberedning och presentera dess inför SVBF:s årsmöte skulle processen fortgå på ett tydligare och 
mer strukturerat sätt. Därtill skulle det säkerställa en smidigare process och en geografisk fördelning 
på kandidaterna till valberedningen. Därmed skulle även antalet ledamöter i valberedningen utökas till 
ordförande plus fem ledamöter, vilket knappast är till någon nackdel.  
 
Med namnförslagen presenterade skulle därefter medlemmarna rösta om valberedningens 
sammansättning och dess ordförande, i likhet med nuvarande ordning.  
 
Detta förfarande ska inte hindra medlemmarna från att föreslå egna kandidater utan säkerställer 
enbart att det finns en strukturerad process som tar fram ett visst minsta antal ledamöter till 
valberedningen.  
 
För att kunna genomföra detta förslag krävs sannolikt en ändring i SVBF:s stadgar. I nuvarande 
stadgars 4 kapitel Valberedning 1 § Sammansättning med mera stipuleras följande:  
 
4 Kap Valberedning  
1 § Sammansättning med mera  
Valberedningen består av ordförande och fyra ledamöter valda av årsmötet. Antalet ledamöter ska 
vara lika fördelat mellan könen, och olika åldersgrupper ska finnas representerade.  
 
Den inledande 1 § föreslås därmed förändras till följande lydelse:  
 
4 Kap Valberedning  
1§ Sammansättning med mera  
Valberedningen består av ordförande och fem ledamöter valda av årsmötet. Ledamöterna föreslås 
av distrikten, med en kandidat från varje distrikt. Antalet ledamöter ska, så långt som möjligt, vara 
jämnt fördelade mellan könen och olika åldersgrupper.  
 
Motionärerna yrkar härmed  
-Att årsstämman bifaller förslaget om att distrikten åläggs att utse vardera en ledamot till 
valberedningen genom förändringen av stadgarnas 4 Kap 1 § i enlighet med förslaget ovan.  
 
Stockholm den 8 mars 2022 
Sollentuna Volleybollklubb 
Hästhagen IF Volleyboll 


