Proposition om beredande av val av Valberedning
Inom Scoutkåren Finn har det under en längre period varit oklart om någon / vem som ska
förbereda valet av valberedning till Kårstämman. Valberedningen är en av de viktigaste
demokratiska funktionerna som vi har i föreningen och därför är det av yttersta vikt att valet av
en sådan sker med eftertanke och förberedelse. Därför är det viktigt att vi i kåren etablerar en
praxis för hur valet av ny valberedning förbereds.
Styrelsen vill inte lägga sig och bestämma kring hur valberedningen bör arbeta och kommer
därför i denna proposition lägga fram två alternativ för hur ett sådant förfarande skulle kunna gå
till. Eftersom styrelsens enda ståndpunkt som vi är enade kring i denna frågan är att valet bör
förberedas av någon och tas seriöst så är vi även öppna för fler förslag på riktlinje kring
förberedelsen av detta valet.

Förslag om riktlinje för val av valberedning 1
Vi är en liten förening med få konflikter där det är liten risk att en korrupt valberedning föreslår
sig själva år efter år utan att vara lämpliga för uppdraget. Dessutom är det stämmans uppgift att
ta ställning till förslaget, om någon föreslagen till valberedningen inte skulle vara lämplig så är
det stämmans uppdrag att motkandidera och rösta emot denna kandidaten.
Därför är det fullt rimligt att i en liten förening som våran så föreslår den sittande
valberedningen inför stämman hur valberedningen till nästa år ska se ut. Vår riktlinje framöver
är därför att sittande valberedning förväntas bereda valet av nästa valberedning och lägga fram
ett förslag på stämman.

Förslag om riktlinje för val av valberedning 2
Valberedningen bör föreslås av en, från valberedningen och styrelsen, oberoende grupp för att
säkra att förslaget tas fram av ett utomstående kritiskt granskande öga. Detta är för att
säkerställa att en valberedning som inte sköter sitt jobb men ändå vill fortsätta inte kan göra det
av slentrian. I Scoutkåren Finn har vi på senare år inte haft en kultur av att gå emot
valberedningens förslag och därför är det extra viktigt att förberedandet av valet görs av någon
annan än valberedningen själva.
Som kompromiss föreslår vi därför att AL-rådet ombeds förbereda valet av valberedning inför
kårstämman. I händelsen att medlemmar i AL-rådet sitter i styrelsen eller valberedningen också
bör de exkluderas ur arbetet med att förbereda valet.
Med bakgrund av ovan förslag föreslår styrelsen
-

att införa riktlinje om förberedande av valberedningsval enligt riktlinje 1 ovan.

eller
-

att införa riktlinje om förberedande av valberedningsval enligt riktlinje 2 ovan.

