Till Lokalföreningar, Nätverk och Enskilda medlemmar

Ett år går fort och förberedelserna inför årsmötet den 29:e mars 2020 är igång. Valberedningen för
UN Women Sverige vill därför påminna om att det är dags att tänka på nomineringar till den
centrala styrelsen.
Valberedningen har påbörjat sitt arbete och önskar nu hjälp av er alla.
Vi bifogar arbetsordning för valberedning, nomineringsarbete, intervjufrågor för nominerad,
nomineringsblankett, och slutligen vad som gäller för en styrelse med 90-konto.
Vi ber er att utgå från alla uppgifter som efterfrågas i bifogade bilagor. Valberedningen vill ha
möjlighet att ta del av den kompetens och de erfarenheter som personen ni föreslår har och vi vill,
vid behov, kunna kontakta personen per telefon för ytterligare information.
Eftersom UN Women Sverige alltmer uppmanas (av huvudkontoret i New York) att fokusera på
insamling och sponsring vill vi gärna ha namn på personer, som har den kompetensen. Det kan
vara någon från näringslivet, någon som arbetat inom media eller kultur, någon i finansvärlden etc.
Kompetensen i styrelsen behöver också stärkas avseende med kunskap om mänskliga rättigheter
och jämställdhet/feminism.
Vi vill få in era förslag senast 20 januari 2020 till sammankallande i valberedningen. Förslag skickas
till Eva Kalling-Hansson: eva.kalling@gmail.com
Vi lämnar vårt förslag färdigberett till UN Women Sveriges styrelse i februari 2020.
Med vänliga hälsningar
Valberedningen
Eva Kalling-Hansson

Elin Mohlander

Mona Strindberg

Arbetsordning för valberedningen
Valberedningen består av tre ledamöter valda av årsmötet. Mandatperioden är ett år.
Valberedningen har till uppgift att inför årsmötet föreslå val av ordförande,
styrelseledamöter, ersättare i styrelsen, revisorer och deras ersättare.
Valberedningens arbete bedrivs genom möten som sker personligen, via nätet, telefon eller
på annat sätt. Valberedningen följer styrelsens arbete genom styrelseprotokoll som löpande
sänds till hela valberedningen. Ersättning för valberedningens arbete utgår endast för
resekostnader.
Stadgarna för UN Women Sverige slår fast att nomineringar av kandidater till val på årsmötet
skall vara valberedningen tillhanda vid den tidpunkt som valberedningen beslutar.
Sammankallande i valberedningen kallar till möte under hösten. Då görs en översyn av den
befintliga styrelsens sammansättning utifrån vilka mandat som går ut, behov av ersättning av
kompetens inom olika sakområden, lokalföreningars och nätverkens representation,
geografisk spridning, åldersfördelningen, närvaro vid styrelsemöten m.m.
Under vintern intervjuar valberedningen samtliga styrelseledamöter om styrelsens arbete
utifrån ett frågeformulär. Detta sker genom enkät och följs, vid behov, upp med ett
telefonsamtal. Valberedningen träffas och analyserar resultatet av intervjuerna.
Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande senast den 20/1 2020.
Nominering sker på särskild blankett, bilaga 1. Till nomineringen bifogas en kort
presentation av den nominerade.
Valberedningen sammanställer inkomna nomineringar. Valberedningen gör ny förfrågan om
nomineringar om den finner det nödvändigt. Valberedningen äger rätt att själv nominera om
behov finns.
Valberedningen arbetar fram sitt förslag utefter styrelsens sammansättning att ställas till
årsmötet.
Senast den 1 mars, (med hänsyn tagen till styrelsens möte) färdigställer valberedningen sitt
förslag. Förslaget skickas till UN Women Sveriges kansli som skickar vidare till berörda.
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Nomineringsarbetet
Valberedningen ska till kontakter via utskick som rör nominering till styrelsen lämna följande
information:
Om uppdraget
*Informera om vad arbetet i styrelsen innebär.
*Informera om att en styrelseledamot ska bidra till arbetet i styrelsen med sin specifika
kompetens och sina generella erfarenheter, både praktiska och teoretiska kunskaper, samt
erfarenheter från arbete inom kvinnorörelsen, nationellt och internationellt.
*Arbetsspråk i styrelsen är svenska och engelska.
*Arbetsgrupp/er där det förväntas att styrelseledamöter är deltagare i minst en arbetsgrupp.
*Sammanträden och andra arrangemang sker på eftermiddagar i regel samt några veckoslut.
*Närvaro på styrelsemöten kommer att beaktas vid nominering
Om vad nominerade personers presentation bör innehålla (bilaga 1)
*Personuppgifter som namn, ålder, adress, telefonnummer, e-postadress.
*En kort beskrivning om max 1 A4, av kandidatens tidigare och nuvarande, för uppdraget
relevanta, erfarenheter
* Innehav av nuvarande arbete och uppdrag för den nominerade.
*Vilka tidigare erfarenheter av föreningsarbete och styrelseuppdrag i en ideell förening den
nominerade har.
*Vilka erfarenheter av offentliga framträdanden och presentationer som den nominerade
har.
*Vilken kompetens i sakfrågor och personliga styrkor som den nominerade har.
*Den nominerades syn på viktiga och aktuella frågor som är möjliga att driva i en feministisk
organisation.

Information till enskild medlem/lokalförening/nätverk inför nominering
Nominering gäller till ordförande, ledamot, ersättare för ledamot, revisor, revisorssuppleant
och valberedning.
Den som kandiderar till UN Women Sveriges styrelse ska ha erlagt medlemsavgift.
Nomineringen skall innehålla en motivering från enskild medlem/lokalförening/
medlemsorganisation.
Viktigt också att känna till Svensk Insamlingskontrolls regler, se bilaga 3.
Nominerad person skall vara tillfrågad och ha accepterat nominering.
Person nominerad till val ska åtföljas av en kort presentation, max 1 A4.
Styrelsen består som minst av ordförande, fyra ledamöter och två ersättare enligt stadgarna,
men årsmötet kan föreslå fler ledamöter och ersättare.
En styrelseledamot representerar UN Women Sverige såväl nationellt som internationellt.
Det betyder att en styrelseledamot i första hand är solidarisk med organisationens arbete
vad gäller tid och andra aspekter. Styrelseledamoten ska vara medveten om att tid måste
avsättas till UN Women Sveriges arbete, vilket gäller både ordinarie och ersättare.
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Bilaga 1
Nomineringsblankett
Denna blankett används endast av den/de som nominerar. Var vänlig skriv tydligt!
Enskild medlem/Lokalförening/Nätverk
_________________________________________
nominerar till:
Ordförande

Ledamot

Ersättare

Revisor

Revisorssuppleant

Valberedning

Markera det som avses, en nominering per blankett.
Följande person:
Namn _____________________________________________________________________
Gatuadress _________________________________________________________________
Postnummer__________________Ort ___________________________________________
Mobil ___________________________________________________
E-Mail __________________________________________________
Födelseår _____________________
Motivering till nominering _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Obs ! Varje kandidat som nomineras till ett uppdrag skall vara tillfrågad och ha meddelat att
hon/han står till förfogande.
Ort och datum .......................................................................................................
Signatur .................................................................................................................
Namnförtydligande................................................................................................
Presentation av nominerad person bifogas, max 1 A4.
Presentationen kommer att kopieras och användas som beslutsunderlag på årsmötet.
Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast 20/1 2020
Eva.kalling@gmail.com
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Bilaga 2
Till Enskilda medlemmar/Lokalföreningar/Nätverk i UN Women
Valberedningen för UN Women Sverige vänder sig nu till samtliga medlemmar/
lokalföreningar/ nätverk med önskemål om nominering till styrelsen för UN Women Sverige
inför årsmötet 2020.
Styrelsen består enligt stadgarna av minst 5 personer inklusive ordförande och 2 ersättare.
Hälften av de ordinarie väljs vid varje årsmöte så att val till styrelsen är på två år.
Ersättare, revisorer, revisorsersättare och valberedning väljs på ett år. En ledamot kan sitta i
sammanlagt tre perioder, det vill säga i 6 år.
Nuvarande styrelse:
Följande personer i den nuvarande styrelsen har ett mandat, som utgår vid årsmötet 2020:
Ordinarie:
Monica Green, ordförande
Zena Fialdini
Mina Billing
Zinat Pirzadeh
Viveca Fallenius
Ersättare som väljs på ett år:
Eleonor Lefvert
Regina Mattsson
Följande ledamöter kvarstår ytterligare ett år (till år 2021):
Ordinarie:
Gunilla von Platen, vice ordförande
Elin Sweijer, kassör
Ulrica Franzen, sekreterare
Christina Knight

Revisorer som väljs på ett år:
Christina Gotting, Auktoriserad revisor
Ragnhild Greek
Revisorssuppleant som välj på ett år:
Eva Stein, Auktoriserad revisor
Arne Ström
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Nomineringsformalia
Nominering skall göras på särskild nomineringsblankett (bilaga 1). Nomineringsblanketten
skall vara undertecknad av förslagsställaren.
Nominerad person skall vara tillfrågad. Nominerad person presenteras på max 1 A4.
Presentationen innehåller personuppgifter, nuvarande arbete och uppdrag, tidigare
erfarenheter av föreningsarbete och styrelseuppdrag i en ideell förening, erfarenhet av
offentliga framträdanden och presentationer, kompetens i sakfrågor och personliga styrkor,
personlig syn på viktiga och aktuella frågor att driva i en feministisk organisation. Eftersom
ett större fokus kommer att läggas på insamling och sponsring bör den tillfrågade också ha en
kunskap och uppfattning om hur man utvecklar detta.
Nomineringar till nyval och omval skall sändas till valberedningens sammankallande
senast 20/1 2020. Mail skickas till eva.kalling@gmail.com
Frågor besvaras av alla i valberedningen.
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Bilaga 3
Att äga ett 90-konto
Ur Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto, sidan 2:
Skriften finns på svensk insamlingskontrolls hemsida att ladda ner för dem som vill läsa den i
sin helhet:
”Styrelseledamöterna och suppleanterna ska vara myndiga och får inte vara försatta i
konkurs eller meddelade näringsförbud. Styrelseledamöterna och suppleanterna får inte
heller ha betalningsanmärkningar och/eller förfallna och obetalda skatteskulder.
Kreditupplysning ska inges beträffande samtliga ledamöter och suppleanter (vid ansökan om
90-konto).”
Detta är viktigt för valberedningen att känna till.
Förslag är att alla nya tillfrågade/nominerade inför nästa år ombedes att ta en
kreditupplysning på sig själva via kreditupplysningsföretag (UC, Upplysnings Centralen
exempelvis). Detta är gratis när man gör det själv med sitt personnummer.
Om någon ledamot/ersättare med betalningsanmärkning väljs in, blir UN Women Sverige av
med/måste självmant säga upp sitt 90-konto.
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