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Valberedning - nomineringar till stämman för 

mandatperiod 2021-2025  

 

På stämman i maj 2021 ska en ny förbundsstyrelse och nya revisorer väljas, men också en ny 

valberedning. Valberedningen ska enligt de nya stadgarna bestå av fem ordinarie 

ledamöter, varav en sammankallande.  

Att vara valberedare i Reumatikerförbundet är ett mycket viktigt uppdrag. Valberedare är med 

och tar fram vika som ska leda och företräda medlemmar och förtroendevalda. Vilken kunskap, 

egenskaper, vilket engagemang, behöver ordförande, förbundsstyrelse, revisorer?  

Reumatikerförbundet står inför stora utmaningar och förändringar och för att möta dem behöver 

vi förtroendevalda med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att komplettera 

varandra och gemensamt arbeta för att nå Reumatikerförbundets mål och vision. Målsättningen 

är ett starkare och mer modernt förbund som motsvarar medlemmarnas framtida behov. 

Förutom egna möten i valberedningen så turas ledamöterna om att delta på förbundsstyrelsen 

möten och på andra möten som valberedning bjuds in till. Arbetet pågår under hela 

mandatperioden men intensifieras sista året innan val. Valberedningen har både fysiska och 

digitala möten. 

Kandidaten måste vara tillfrågad och godkänt nomineringen. 

OBS! Det räcker med ett godkännande per person och uppdrag. Det ska tydligt framgå för 

vilket/vilka nomineringar godkännande avser.  

Fråga den ni nominerar om den redan skickat in godkännande och för vilket uppdrag.          

Har den nominerade redan skickat in ett godkännande för t ex val till sammankallande i 

valberedningen så behöver ni inte skicka in ytterligare godkännande.   
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Skicka in din nominering till: 

Reumatikerförbundet 

Att: Anne Stiernquist 

Box 6240 

102 34 Stockholm 

Märk kuvertet nominering valberedning 

Senast den 1 april 2021 vill vi ha in er nominering. 

Det går också bra att mejla in blanketterna med underskrifter (skannade) till: 

stamman@reumatiker.se  

 

Vänliga hälsningar 

Reumatikerförbundet 

Förbundsstyrelsen/ enligt uppdrag Anne Stiernquist, ombudsman. 

 

Frågor besvaras av Anne Stiernquist. 

anne.stiernquist@reumatiker.se  

Telefon: 08 - 505 805 11 
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