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Valberedningen 2019-2020
Ulf Hagerström, sammankallande
Irené Ale-Jukuri
Anna Rydborg
Anna Wallgren
Eva Granstedt, deltog 2019 och nästan hela 2020 men har avböjt på senare tid pga sjukdom.
Jesper Olofsson, entledigade sig från uppdraget innan första mötet

Övergripande rapport om valberedningens arbete
Valberedningen har arbetat aktivt under de två senaste åren och har den 15 april presenterat
ett förslag till förbundsstämman 2021.
Vi anser att vi gjort ett grundligt arbete, där vi tidigt satte igång med våra uppgifter. Vi utgick
ifrån planeringsdokumentet från föregående valberedning och justerade planeringen så att
den skulle passa vårt uppdrag. Vi har arbetat aktivt, uppsökande och uppmuntrande med att
få in nomineringar, särskilt fokus har varit på att hitta potentiella ordförandekandidater.
På grund av coronapandemin har valberedningen till största delen arbetat digitalt och på
distans, via telefon, mejl och videosamtal. Vi har haft ett fysiskt möte på Skeppsholmen i
RUM:s lokaler (Stockholm) hösten 2019 och ett fysiskt möte i Folkdansringens hus på Stora
Essingen (Stockholm) våren 2021.
Valberedningens möten:
• 24 september 2019 telefonmöte
• 21 oktober 2019 fysiskt möte
• 18 februari 2020 telefonmöte
• 11 maj 2020 telefonmöte
• 5 oktober 2020 videomöte
• 18 november 2020 videomöte
• 14 april 2021 videomöte
• 11 januari 2021 videomöte
• 26 januari 2021 videomöte
• 9 februari 2021 videomöte
• 3 mars 2021 videomöte
• 28 mars 2021 fysiskt möte
• 14 april 2021 videomöte (beslut och protokoll)
Dialog med förbundet
Ulf har löpande haft en dialog med förbundsstyrelsen och andra delar av förbundet, och
förmedlat information till och från valberedningen.
Vi tog fram en intervjumall med frågor och intervjuade hela sittande förbundsstyrelsen och
revisorer, för att få en bild av styrelsearbetet, en bild av förbundet och stämma av vilka som
var intresserade av att omkandidera. Inför intervjuerna meddelade valberedningen eventuella
jäv och sedan fördelades intervjuerna. Intervjuerna genomfördes via telefon under hösten
2020.

Ulf deltog på Kulturens Möte 31 aug-1 sep 2019.
Ulf deltog på förbundstyrelsens möte 24 november 2020, för att lyssna in och informera om
valberedningens arbete.

Befattningsbeskrivningar
Under våren 2020 påbörjade vi arbetet med att ta fram befattningsbeskrivningar till Kulturens
förtroendeuppdrag:
• Förbundsstyrelsen
• Förbundsordförande
• Vice ordförande
• Ledamot i verkställande utskottet (VU)
• Styrelseledamot
• Verksamhetsrevisor
• Valberedare
Ulf har även deltagit i dialog med regionerna.
Förbundsstyrelsen behandlade frågan 2020-05-25.

Jäv
Bland annat med tanke på att studieförbunden är påpassade av politiker och andra så har
frågor kring jäv diskuterats ingående och hanterats av valberedningen. Valberedningen har
undersökt, rådfrågat och diskuterat ingående om släktskapsjäv, intressejäv och jäv inom
ekonomisk förening. Det har dels inkommit frågor som valberedningen besvarat, dels har
valberedningen ansett att det kan föreligga jäv och därav agerat. Två av nominerade
kandidater kan komma i jävsituationer. Dessa två kandidater har vi meddelat att de endast
kan komma i fråga som styrelseledamot.

Digital nominering
Valberedningen valde att använda det digitala verktyget Nominator för hanteringen av
nomineringar. Syftet med att använda Nominator var att öka transparensen för
medlemsföreningarna och andra intresserade, eftersom alla nomineringar är synliga och
man ser även om personen accepterat eller avböjt nomineringen. Syftet var också att ge
möjlighet för en bredare målgrupp att visa intresse av en förtroendepost inom Kulturens på
nationell nivå. Länk till sidan: www.nominera.se/KulturensBildningsverksamhet
Eftersom det var premiär för Nominator erbjöd vi två alternativ för nomineringar:
• Nominera direkt via Nominator
• Mejla nominering till valberedningen, så publicerar valberedningen på Nominator
Våra erfarenheter av Nominator är att det är ett smidigt verktyg, eftersom det går att samla
all info om uppdragen. Det går även att kommunicera med de nominerade och ställa frågor
där, med svar som är synliga för alla och svar som bara valberedningen kan se. Vår
bedömning är att Nominator och transparensen bidrog till att det kom in många nomineringar
och flera externa nomineringar (personer som inte tillhör någon medlemsorganisation).
Viktiga datum för nomineringsprocessen:
• Nomineringen öppnade: 15 oktober 2020
• Nomineringen stängde: 1 mars 2021
• Sista svarsdag för att acceptera/inte acceptera nominering: 15 mars 2021

Föreslå arvoden
Vi har arbetat med förslag till arvoden, genom diskussion och jämförelser med andra
organisationer. Ulf har även deltagit i dialog med regionerna. Arvodet har inte reglerats på
många år och vi har analyserat att delar av arvodet bör höjas.
Något som kändes givet för valberedningen efter det digitala coronaåret är att föreslå en
höjning av ersättningen för digitala möten/distansmöten.
I förslaget finns också en höjning av ordförandearvodet. Vi motiverar den föreslagna
höjningen med att det är samma kostnad som för nurvarande ordförande. Nuvarande
ordförandearvode plus att SOF har fakturerat för mertid som nuvarande ordförande lagt ner.
Föreslå mötespresidium
Under vinter/vår har vi arbetat med att hitta förslag till mötesordförande och
mötessekreterare. Då stämman är helt digital så var det en grundläggande förutsättning att
hitta personer som är vana vid digitala årsmöten och som också är bekväma med att det
förutom mötespresidium även kommer behövas “teknikansvarig” som hjälper till med att få
mötet att flyta på.
Valberedningen föreslår Anna Bergkvist från företaget Styrelsepost till mötesordförande, en
erfaren mötesordförande som kan ideella organisationer och som skrivit en bok om digitala
årsmöten.
Föreslå kandidater till förtroendeuppdrag
Alla nominerade fick information från valberedningen, om de är med eller ej i
valberedningens förslag under vecka 13 och de fick besked om hela valberedningens
förslag, den 11 april. Valberedningen fattade beslut om förslaget den 14 april. Förslaget
blir offentligt den 15 april 2021.

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag blir offentligt den 15 april 2021 och finns att läsa här:
www.nominera.se/KulturensBildningsverksamhet
Det har inkommit:
• 2 nomineringar till ordförande
• 16 nomineringar till styrelseledamot
• 1 nominering till verksamhetsrevisor
• 1 nominering till revisorsersättare
• 1 nominering till valberedningen
Det var ingen enkel uppgift att ta fram förslaget, men valberedningen är enig på alla punkter.
Valberedningen har utgått från flera parametrar när förslaget tagits fram. Vi har sett till både
individ och grupp gällande exempelvis: geografisk spridning, ålder, kön, kunskap om
folkbildning och kulturlivet, olika kompetenser inom styrelsearbete, blandning av nyval och
omval, bredd inom medlemsorganisationerna och tillskott av nya perspektiv från externa.
Avslutning
Valberedningen uppmanar Kulturens medlemmar att i framtiden också nominera valberedare
innan sista nomineringsdag.

