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Arbetsordning för Sveriges Dövas Ungdomsförbunds valberedning 

 

§ 1 Valberedning 

Enligt §12 mom 1 i förbundsstadgarna består valberedningen av fyra personer enligt 

följande: en ordförande, två ledamöter och en suppleant. Dessa väljs av SDUF:s 

förbundsstämma. 

Suppleant kallas endast till möten vid laga förfall av ledamot.  

Ledamot som ej är närvarande vid två av varandra följande möten blir automatiskt 

suppleant och den som tidigare innehaft posten som suppleant blir ledamot. 

Sammankallande är valberedningens ordförande. 

 

§ 2 Ersättningar 

 
Ersättning till valberedningen fastställs av förbundsstämman. För resor och 

kostersättningar gäller SDUF:s ersättningsregler. 

 

§ 3 Arbetssätt 

Valberedningen är suverän, d v s arbetar självständigt utan påverkan av SDUF:s styrelse 

och tjänstemän. Vid behov kan samråd med ovanstående genomföras. 

 

Valberedningen ska sammanträda minst fyra gånger under verksamhetsperioden. Vid 

behov kan valberedningen anhålla hos styrelsen om fler antal möten. 

 

Valberedningen skall under verksamhetsåren noga följa styrelsens arbete och se hur de 

olika ledamöterna klarar sin uppgift, detta ska göras i positiv anda. 

 

Som styrelsekandidat bör person med erfarenhet av arbete inom dövrörelsen 

nomineras. I övrigt ska § 10 mom 2 i förbundets stadgar noga beaktas. 

 

Styrelsekandidat, om denne blir vald, skall vara beredd att:  

 delta i alla styrelsesammanträden, 

 representera SDUF i olika sammanhang, 

 vara delaktig i SDUF:s arbetsgrupp/er, 

 följa SDUF:s stadgar. 
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§ 4 Kandidatförslag 

Lokal ungdomsorganisation skall efter infordrande från valberedningen senast 2 

månader innan förbundsstämman insända namnförslag till aktuella val. 

 

§ 5 Kontakt med ungdomsklubbar 

Valberedningen avgör själva behovet av kontakter med de lokala 

ungdomsorganisationerna. 

 

§ 6 Valberedningens förslag 

Senast fyra veckor före förbundsstämman skall valberedningen utsända förteckning 

över nominerade kandidater till de lokala ungdomsorganisationerna tillsammans med 

generalsekretaren. 

I förteckningen skall anges till vilket uppdrag kandidaterna nominerats enligt följande: 

 

 Val av stämmoordförande 

 Val av stämmosekreterare 

 Val av förbundsordförande för ett år 

 Val av tre ledamöter för två år 

 

Valberedningen ska även lämna förslag på auktoriserad revisor, en förtroendevald 

revisor och en förtroendevald revisorssuppleant för ett år enligt § 12 mom 3 i 

förbundsstadgarna samt nominera stämmoordförande och stämmosekreterare. 

 

Valberedningens förslag blir huvudförslag. 

 

Valberedningen ska också till förbundsstämman lämna förslag på styrelsearvode och 

valberedningsarvode.  

 

§ 7 Motförslag 

Varje lokal ungdomsorganisation äger rätt att lämna motförslag till valberedningens 

förslag. 

Nominering av motkandidat skall göras skriftligt och person som nominerats måste 

skriva under. Saknas namnunderskrift kan motförslaget ej tas emot. 

 

Motförslag skall lämnas till valberedningens ordförande senast 22.00 kvällen före 

förbundsstämman. Det åligger sedan valberedningen att offentliggöra vilka motförslag 

som finns senast 23.00 kvällen före förbundsstämman. 
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§ 9 Arbetets slutförande 

Efter förbundsstämman skall valberedningen skriva en rapport från åren som varit. 

Rapporten överlämnas till SDUF:s kansli för arkivering. 


