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VALBEREDNINGEN  Svar senast 2017-10-20 
 

 

 

Samtliga officersföreningar inom Officersförbundet.  

 

Som orientering till: 

Nuvarande styrelse och revisorer med suppleanter 

Förbundsdirektör 
 

Valberedningens remiss nr 3 inför förbundsmöte 2017 
Grundläggande för valberedningens arbete är att styrelsens ledamöter representerar hela 

medlemskollektivet och att ledamoten skall bevaka alla medlemmars frågor. Valberedningens 

uppdrag är enligt stadgarna att föreslå en allsidigt sammansatt styrelse. För att uppnå detta har 

följande kriterier vägts in: 

• Föreningarnas remissvar 

• Presidiet med successionsordning  

• Organisatorisk spridning 

• Nivå/kategori fördelning 

• Kontinuitet och förnyelse (ca 1/3 per mandatperiod) 

• Succession på kortare och längre sikt 

• Intervjuer med sittande styrelse, förbundsdirektör och revisorer 

• Valberedningens närvaro/uppföljning under mandatperiodens förbundsstyrelsemöten 

 

Valberedningen har justerat och uppdaterat förslaget till ledamöter mm i remiss 3 utifrån 

inkomna remissvar.  

 

Valberedningen saknar fortfarande tillräckligt antal nominerade till 

ersättningskommittén. 

 

Nominering till hedersmedlem är avslutad. Valberedningen har genomfört en beredning och 

kommer att överlämna sitt förslag till förbundsmötet för beslut. 

 

Det är av stor vikt att alla officersföreningar lämnar svar på denna remiss. (Bilaga 1 & 2) 
 

Vid förslag av annan kandidat till viss position är det önskvärt att föreningen även pekar på 

vem som föreslås bytas ut. Motivera era förslag till förändringar.  

 

Detta är sista chansen att till valberedningen nominera ytterligare kandidater till alla uppdrag: 

• Förbundsstyrelsen (presidie, ledamöter och suppleanter) 

• Revisorer (ordinarie och suppleanter) 

• Ersättningskommittén (ordförande, två ledamöter och två suppleanter) 

• Förslag på namn till valberedningen (ledamöter och suppleanter) 

 

Vid frågor och funderingar kring valberedningens förslag kontakta gärna någon ur 

valberedningen. (Adresslista bilaga 5) 
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Vi vill också påminna om att endast de som är nominerade av officersförening (oavsett 

nuvarande förtroendeuppdrag) är valbara vid förbundsmötet. 

 
Svar på remiss 3 skall vara Valberedningens sekreterare tillhanda senast 2017-10-20 via  

e-post enligt nedan: 

 

valberedningen@officersforbundet.se alt. johan.falck@officersforbundet.se  

 

 

 

Johan Falck 

Sekr. Valberedningen 

 

 
Som bilagor till denna remiss medföljer: 

 

Bilaga 1 Förslag till Förbundsstyrelse inför Förbundsmöte 2017-Remiss 3 

Bilaga 2 Förslag till Revisorer och Ersättningskommitté inför Förbundsmöte 2017-Remiss 3 

Bilaga 3 Redovisning av inkomna nomineringar 

Bilaga 4 Valberedningens tidsplan 

Bilaga 5 Valberedningens adresslista 

Bilaga 6 Nomineringsblankett 
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