Valberedningens policydokument
Uppdraget
Uppgiften för Skånes Golfförbunds valberedning är att fortlöpande följa arbetet inom de organ som den har att
föreslå kandidater till och föreslå de personer, som är bäst lämpade att företräda den skånska golfrörelsen, till de
poster som skall besättas.
Valberedningens mandat
De val som valberedningen – som skall bestå av ordförande samt två övriga ledamöter - har att förbereda
behandlas av årsmötet. Valberedningen har en 1-årig mandatperiod.
Verksamhet / Arbetsplan
• Senast den 1 febr tillfråga nuvarande styrelseledamöter om de står till förfogande för en ny mandatperiod
• Senast den 31 maj fråga Skånes Golfförbunds medlemsklubbar om förslag på lämpliga styrelsekandidater
• Senast senast den 1 september före höstårsmötet inhämta förslag från Skånes Golfförbunds
medlemsklubbar på personer för val till ordförande, styrelseledamöter och revisorer
• Senast tre veckor (enligt stadgar) före höstårsmötet skriftligen delge SkGDF-styrelsen sitt förslag till
ordförande, styrelseledamöter och revisorer inför nästkommande mandatperiod
Vår ambition är att minst en ledamot i valberedningen skall vara närvarande vid minst ett styrelsemöte under året.
Vi avser också att årligen intervjua samtliga styrelseledamöter och personal om styrelsearbetet.
Nominering av kandidater
På grundval av den information som valberedningen har inhämtat om de som kandiderar till en styrelsepost
kommer den att nominera de personer som tillsammans utgör den bästa sammansättningen av styrelsen. Vid
nomineringen utgår valberedningen från kunskap och personliga egenskaper samt geografisk spridning, ålder
och kön. Valberedningen ska nominera kandidater så att styrelsens sammansättning utgörs av 40-60% kvinnor
respektive män.
Nomineringsförfarandet innebär att styrelseledamot, som vill kandidera för omval, på nytt prövas i nomineringsförfarandet efter de förutsättningar som råder vid nomineringstillfället. Om det finns potentiella styrelsekandidater
som vid den aktuella tidpunkten svarar bättre mot aktuella behov kommer dessa att nomineras. Styrelseledamot
som i sådan situation inte nomineras för omval ska informeras före tillkännagivande av nomineringarna.
En styrelseledamot som inte förslagits av valberedningen för omval kan bli nominerad vid ett senare tillfälle
Kandidater till styrelsen
De personer som kandiderar till en styrelsepost bör – för att på bästa sätt tillhandahålla sin kunskap och sitt
intresse för alla Skånes golfklubbar – i största möjliga utsträckning närvara vid styrelsemötena, och bör därvid
vara inlästa på de ärenden som finns på dagordningen samt vara beredda att engagera sig i andra frågor än de
som berör det egna ansvarsområdet.
Valberedningen den juni 2017
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Ordförande
bengt.hammarstedt@telia.com
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Ledamot
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Ledamot
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