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Valberedningen är Stockholms scoutdistrikts stämmas förtroendegrupp som ska föreslå personer till 
distriktsstyrelsen, ekonomiska revisorer, verksamhetsrevisorer samt valberedning, för att underlätta de 
val som stämman sedan beslutar om.  
 
Valberedningen arbetar i enlighet med den uppdragsbeskrivning fastställd av distriktets stämma.  
 
Ur Scouternas stadgar Avsnitt 3: Lokal och regional struktur, Kapitel 8: Scouternas distrikt 
§ 8.12 Distriktsstämmans valberedning  
Distriktsstämman väljer valberedning, bestående av minst tre personer, för kommande distriktsstämma. 
En ledamot väljs som sammankallande.  
Valberedningen ska lägga fram förslag på personer för de val som ska göras av distriktsstämman. Senast 
fyra veckor före den ordinarie distriktsstämman ska valberedningen avge skriftligt förslag på kandidater 
till samtliga poster som ska väljas. 
 
Bakgrund till revideringen 
Dokumentet har funnits under flera år och uppdaterades senast på distriktsstämman 2016. Denna 
revidering förtydligar att revisor både innefattar ekonomiska revisorer och verksamhetsrevisorer, vad 
ett rimligt antal deltagare i valberedningen är, ändrat ett ska till ett bör gällande arbetet påbörjan samt 
tydliggjort en eller två distriktsordförande alternativt vice ordförande.  
 
 
Uppdragsbeskrivning för valberedningen i Stockholms Scoutdistrikt 
Den här uppdragsbeskrivningen har som syfte att tydliggöra Stockholms Scoutdistrikts Valberedningens 
ansvar i sitt förtroendeuppdrag samt vilken process som bör användas i att ta fram förslag till distriktets 
stämmor. Uppdraget fastställs av distriktsstämman. 
 
 
Valberedningens uppdrag  

Valberedningen ska på stämmans uppdrag, föreslå personer till distriktsstyrelsen, ekonomiska revisorer, 
verksamhetsrevisorer samt valberedningen. Valberedningen ska endast föreslå en person till varje 
valbar plats/befattning. Valberedningen skall efter att de lämnat sitt förslag via handlingarna till 
stämman enbart presentera sitt förslag utan att recensera andra kandidater eller på något sätt styra 
valprocessen. 
 
 
Valberedningens sammansättning  

Valberedningen består normalt av 3-5 personer och skall i sin sammansättning eftersträva att ha 
personer med varierade kontaktnät som når alla delar av distriktet. En av dessa personer utses av 
distriktsstämman till sammankallande och därigenom kontaktperson gentemot distriktsstyrelsen och 
ytterst ansvarig för att arbetet fortlöper.  
 



Valberedningen är en mycket viktig grupp i distriktet och ska väljas med stor omsorg. Vid 
sammansättning av valberedningen bör såväl kontinuitet som förnyelse beaktas, vilket är en 
förutsättning för bra resultat av valberedningens arbete. Minst en ledamot max tre från valberedningen 
bör ingå i följande års valberedning och minst två nya bör väljas.  
 
Det är viktigt att valberedningen har en blandad representation av distriktets medlemmar vad gäller 
ålder, kön, geografisk spridning och med olika bakgrund i sin scouterfarenhet. Medlemmarna i 
valberedningen bör ha god kännedom om distriktets arbetssätt och vara förtrogna med såväl distriktets 
som Scouternas inriktning och målsättning.  
 
 
Valberedningens arbete  

Arbetet i valberedningen bör ska starta i början av året då en plan för arbetet bör tas fram. Senast i maj 
ska valberedningen börja tillfråga distriktets kårer och medlemmar om lämpliga förslag till kandidater till 
kommande distriktsstyrelse, valberedning, ekonomiska revisorer samt verksamhetsrevisorer. Detta ska 
ske genom:  
 

• distriktets regelbundna utskick 
• kontakt med alla kårstyrelser 
• distriktets hemsida 
• att valberedningen deltar i olika distriktsmöten  

 
Valberedningen ska då kunna redovisa vilka ledamöter i styrelsen som sitter kvar ett år till och vilka 
poster som är aktuella för omval. Vid alla informationstillfällena ska det tydligt framgå hur man kan 
meddela sig med valberedningen.  
 
Valberedningen ska senast fyra veckor innan stämman skriftlig lämna sitt förslag till valen inför höstens 
distriktsstämma till distriktsstyrelsen. Valberedningen bör sedan hålla kontakt med distriktsstyrelsen 
fram till distriktsstämman. På distriktsstämman ska valberedningen presentera sitt förslag.  
 
Valberedningens förslag till sammansättning av distriktsstyrelse och ekonomiska revisorer samt 
verksamhetsrevisorer, som enligt stadgarna utsändes med kallelsen till distriktsstämman, ska ange 
namn, födelseår eller ålder samt kår för de föreslagna personerna. Även föreslaget till valberedning ska 
presenteras.  
 
Valberedningens medlemmar bör ej under pågående arbete med utomstående diskutera vare sig sina 
egna eller övriga ledamöters ställningstagande, dock bör en kommunikation med distriktsstyrelsen och 
den/de distriktsordförande valberedningen tänker föreslå, ske fram till förslaget presenteras. 
 
Beslutsprotokoll ska föras vid valberedningens sammanträden. I dessa eller som bilaga ska samtliga 
inkomna namnförslag redovisas. Valberedningen skall eftersträva enighet men annars låta majoritet 
avgöra. Vid slutgiltigt val av person eller personer till del av valberedningens förslag protokollförs enbart 
vem eller vilka som beslutades. Övriga kandidater och antal röster för alla kandidater ska ej 
protokollföras.  
 
Vid omröstning av ett slutgiltigt förslag till stämman har valberedningens ledamöter även möjlighet att 
reservera sig mot beslutet och således ta avstånd från förslaget, men förslaget som helhet. Detta 
noteras utan motivering i beslutsprotokollet. Dessa handlingar överlämnas av avgående 
sammankallande till distriktskansliet för arkivering och till den nyvalde sammankallande i 
valberedningen.  



Distriktsstyrelsen  

Distriktsstyrelsens sammansättning bör spegla distriktet i övrigt och vara allsidigt sammansatt. 
Distriktsstyrelsen ska också vara en grupp som kan arbeta tillsammans. Valberedningen bör sträva efter 
att det finns en jämn könsfördelning i styrelsen samt att det finns representanter från alla delar av 
distriktet och erfarenhet från olika kårer. Dessutom ska kandidaterna ha god kännedom om aktivt 
scoutarbete och scoutings värdegrund. För att stimulera en viss rörlighet i styrelsen bör valberedningen 
beakta att man, inte utan särskilda skäl ska nominera ledamot som redan suttit i fyra år. 
 
Av ledamöterna ska minst hälften, däribland distriktsordföranden (en eller två), vice distriktsordförande 
(om aktuellt) samt de som har hand om distriktets ekonomi och personalfrågor vara myndiga. Minst en 
ledamot ska vid valtillfället vara under 20 år. Av distriktsordförande och vice distriktsordförande 
alternativt av de två distriktsordföranden bör det finnas en jämn könsfördelning. 
 
För att få bästa möjliga kontinuitet i distriktsstyrelsen ska valberedningen se till att ledamöter som 
arbetar med liknande frågor väljs omlott om så är möjligt. Det betyder att ledamöternas tvååriga 
mandattider överlappar så att den ena ledamoten väljs det ena året och den andra det andra året.  
 
 
Ekonomiska revisorer 

De ekonomiska revisorerna bör vara ekonomiskt kunniga och väl insatta i distriktets verksamhet. En av 
revisorerna bör vara auktoriserad eller godkänd om inte annat regleras av myndighet eller förordning. 
Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara myndiga, 
 
Revisorsuppdraget omfattar ett verksamhetsår (=kalenderår) men uppdraget fortsätter till dess 
distriktsstämman beslutar i frågan om ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för nämnda 
verksamhetsår. 
 
 
Verksamhetsrevisorer 

Verksamhetsrevisorerna bör ha god kännedom om distriktets arbetssätt och vara förtrogna med såväl 
distriktets som Scouternas inriktning och målsättning. Av verksamhetsrevisorerna och suppleanterna till 
dessa ska minst hälften vara myndiga. Antalet verksamhetsrevisorer är lämpligen två, med minst en 
suppleant. 
 
Revisorsuppdraget omfattar ett verksamhetsår (=kalenderår) men uppdraget fortsätter till dess 
distriktsstämman beslutar i frågan om ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för nämnda 
verksamhetsår. 
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