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Nomineringar till uppdrag inom styrelse och revision  

  
Inför kongressen 2021 uppmanar valberedningen härmed samtliga anslutna riksorganisationer, 
FN-distrikt och FN-föreningar att inkomma med nomineringar till förbundsstyrelsen och till 
revisorer. Blankett för nominering finns publicerad på FN-förbundets hemsida och finns på 
följande länk  
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/nominering-kongress-2021/ 
Blanketten ska fyllas i digitalt och skickas till valberedningen via förbundets hemsida. Om någon 
i undantagsfall inte kan fylla i blanketten digitalt så får ni kontakta valberedningen. Alla som blir 
nominerade och som nominerar måste fylla i blanketten.  

  
Alla nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 31 mars 2021. Därefter 
kommer inga nomineringar att tillåtas.  

  
Den som nomineras ska uppfylla de krav som Giva Sverige (Frivilligorganisationernas 
insamlingsråd) ställer 1.  Detta då en del av förbundets verksamhet består av insamlingsarbete.  

  
Den person som har nominerats ska själv skriva en sammanfattande presentation av sig själv. 
Varför han/hon vill bli nominerad till uppdraget i styrelsen, vad han/hon kan tillföra styrelsen 
och vilka frågor han/hon anser är viktigast att driva. Presentationen får omfatta max en A4-sida. 
Ett eget foto ska biläggas presentationen som ska vara valberedningen tillhanda senast 31 mars 
2021.  

  
Den nominerades egen formulerade presentation och foto kommer att publiceras på FN-
förbundets hemsida i samband med att förbundet sänder ut handlingar inför kongressen, enligt 
beslut i valberedningen.  

  
För frågor angående nomineringsförfarandet eller vad presentationen ska innehålla går det bra 
att kontakta oss i valberedningen på e-post valberedning@fn.se    

  
Med vänliga hälsningar  
FN-förbundets valberedning  
 
Ledamöter i valberedningen 
Carina Almgren (ordförande) 070 652 55 08  
Mimmi Clase Hagman 
Berith Granath 
Toktam Jahangiry      
Sameer Lafta 
Mona Strindberg 
   
1 Kraven innebär bland annat att den valda styrelsens ledamöter ska vara myndiga och inte får 
vara försatta i konkurs eller meddelade näringsförbud. De ska inte heller ha betalnings-
anmärkningar och/eller förfallna skatteskulder.  

https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/kongress2021/nominering-kongress-2021/
https://fn.se/om-oss/organisation/kongressen/nominering-infor-kongressen-2018/
mailto:valberedning@fn.se
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FN-förbundets valberedning  
  
FN-förbundets styrelse fastställde 2014-09-06 de instruktioner som ska vägleda 
valberedningens arbete. Med denna instruktion som utgångspunkt kommer följande 
riktlinjer att tillämpas av valberedningen när kandidater föreslås till styrelsen.  
  
   

1. Nominerade som föreslås ska stå bakom FN-förbundets stadgar, värdegrund, 
mål och verksamhet.  

  

2. Nominerade som föreslås måste vara införstådda med att uppdraget inte 
enbart handlar om att aktivt delta i styrelsens fysiska eller digitala 
sammanträden som i snitt ligger på 4-5 möten per år, utan även vara väl 
pålästa och förberedda inför respektive möte. Samt vara beredda på att delta i 
olika aktiviteter, som styrelsen fattar beslut om, och uppdrag som t.ex. 
styrelsens arbetsutskott.  
  

3. Förbundsstyrelsen består av 13 ordinarie ledamöter inkl. en ordförande som 
med sina olika kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra och 
tillsammans utgör FN-förbundets förtroendevalda ledning.  
  

4. Nominerade ska ha förståelse för att förbundsstyrelsen är FN-förbundets 
högsta beslutande organ mellan kongresserna och har därmed ett 
övergripande ansvar för förbundets verksamhet, vilket också innebär ett 
juridiskt ansvar. Kansliet är FN-förbundets verkställande enhet under ledning 
av generalsekreteraren. 
  

5. En jämn fördelning mellan kvinnor och män bör eftersträvas samt att det finns 
representation av yngre personer.  
  

6. En viss balans mellan anslutna riksorganisationer, FN-distrikt och FN-
föreningar bör råda.  
 

7. En viss omsättning av ledamöter i styrelsen är önskvärd utan att kontinuiteten 
hotas.  
  

8. Geografisk spridning är en faktor som ska beaktas.  
 

9. Den som nomineras ska uppfylla de kvalitetskrav som Giva Sverige 
(Frivilligorganisationernas insamlingsråd) ställer. 
 

 
   

 
 


