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ARBETSORDNING FÖR ELEKTORSGRUPP FÖR NOMINERING TILL 

VALBEREDNING FÖR FRIVILLIGORGANISATIONERNAS 

INSAMLINGSRÅD 
 

Beslut att införa en elektorsgrupp för nomineringsarbetet till valberedningen togs av FRIIs årsmöte 4 

maj 2017. Styrelsen godkände denna arbetsordning baserad på årsmötets beslut den 6 december 2017. 

 

1. Bakgrund 

FRII är en ideell förening som verkar för att öka givandet i Sverige genom att stärka förtroendet 

för insamlande organisationer och insamlingsbranschen. Det görs genom kvalitetssäkring, 

kompetensutveckling och intressepolitiskt arbete för att förbättra förutsättningarna för givande och 

insamling i Sverige. Insamling av gåvor ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt. FRII:s 

kvalitetskod ska följas av FRII där detta är möjligt. 

FRIIs kvalitetskod för insamlingsorganisationer stipulerar att medlemsorganisationerna är 

skyldiga att fastställa procedurer för tillsättning av valberedning (§ 4.2.1. ” Årsmötet skall utse 

ledamöter eller ange hur ledamöter i valberedningen skall utses”). 

I FRIIs stadgar finns en punkt gällande valberedningen och som årsmötet har att ta beslut om, 

”punkt 16. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen.” I tillägg till detta har FRII 

etablerat rekommendationer till arbetsordning för valberedningen. 

Stadgarna beskriver dock inte hur ledamöterna i valberedningen ska väljas förutom att 

valberedningen väljs vid ordinarie årsmöte. Då valberedningens tillsättning är en viktig del av en 

transparent och effektiv process för val av nya styrelseledamöter och revisorer har FRIIs årsmöte 

valt att tillsätta en elektorsgrupp.  

Tillsättningen av valberedningen baseras på följande principer och värderingar: 

- Öppen tillsättning med bred förankring 

- Demokratisk process 

- Transparent process 

Vidare ska tillsättning av valberedningen säkra att högsta bästa resultat uppnås samt att 

styrelseledamöter och revisorer väljs enligt stadgarna.  

 

2. Elektorsgruppens sammansättning, mandatperiod och val av ledamöter 

Elektorsgruppen ska bestå av 3 elektorer valda av strategiska intressentgrupper för en tid av tre år.  

Det ojämna talet gör det möjligt att ha majoritetsbeslut vid behov.  

Elektorerna kan väljas om för ytterligare perioder, maximalt för en period om 9 år.   
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För att säkra den demokratiska öppna processen kan elektorerna endast väljas ur grupper som är 

etablerade och med möjlighet att träffas. 

- Medlemsorganisationerna utser en elektor. 

- Styrelsen utser en elektor bland tidigare ledamöter. 

- FRIIs kansli utser en elektor. 

- Tidigare valberedning utser en suppleant som kan inträda under året ifall ledamot i 

valberedningen avgår i förtid. 

 

FRIIs kansli samordnar nomineringen av elektorer från de olika grupperna.  

 

3. Arbetsprocess 

Elektor utsedd av styrelsen är sammankallande för gruppen. 

Elektorerna för dialog med befintlig valberedning samt styrelsens ordförande inför nominering av 

valberedning.  

FRIIs kansli samordnar förslagsprocessen med övriga nomineringar vid behov och på uppdrag av 

elektorsgruppen. 

Elektorsgruppens årliga arbete avslutas i samband med årsmötet.  

 

4. Nominering och beslut 

Elektorsgruppen lämnar förslag till valberedning inför årsmötet enligt den tidplan som gäller för 

övriga årsmöteshandlingar.  

Val av elektorsgrupp tillkommer som punkt på årsmötets dagordning när så krävs.  

Årsmötet beslutar om valberedningens tillsättning. 

 


