
Handläggare: SFS valberedning

Fastställd: 2022-12-17

Dnr: O42-01/2223

Inbjudan att nominera till
förtroendeuppdrag inom SFS
verksamhetsåret 2023-2024

Valberedningen bjuder härmed in till nominering för förtroendeuppdrag inom SFS!

Dokumentet innehåller information om vilka förtroendeuppdrag som är möjliga att

nominera till, vem som har möjlighet att bli nominerad, vem som kan nominera samt

hur nomineringar ska se ut och när de ska inkomma.

Valberedningen har samlat in information om vad medlemskårerna tycker är viktigt för

uppdragen och kommer under medlemsmötet i Stockholm inhämta sista input från

medemskårerna. Fram tills dess finns föregående års kravprofiler som referensram.

Förtroendeuppdrag
De förtroendeuppdrag som är möjliga att nominera till är:

● SFS presidium*

● Ledamöter i SFS styrelse

● SFS verksamhetsrevisorer

● Ledamöter i SFS valberedning

*Valberedningen kommer att betrakta samtliga inkomna nomineringar till presidiet

även som nomineringar till styrelseledamot, om inget annat anges i nomineringen.

Valbarhet och nomineringsrätt
Enligt SFS stadga är alla nominerade valbara till förtroendeuppdrag inom SFS.

Valberedningen har i bifogade dokument beskrivit egenskaper, erfarenheter och annat

som vi ser som lämpliga för de olika förtroendeuppdragen. Observera att inget av detta

är absoluta krav för att nomineras, kandidera eller att bli valberedningens förslag.

Rätt att nominera har:

● SFS medlemskårer

● Fullmäktigeombud vid det sammanträde som valet ska ske

● Ledamot i SFS styrelse

● Ledamot i SFS doktorandkommitté

● Ledamot i SFS valberedning

● Grupp om minst tio medlemmar i en medlemskår
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De medlemskårer som redan har utsett ombud till SFS fullmäktige uppmanas att

vidarebefordra denna nomineringsanmodan till de utsedda ombuden.

Nominering
Nomineringen ska innehålla följande information:

● Namn och kontaktinformation (telefonnummer och e-postadress) för den

nominerade personen

● Vilken eller vilka förtroendeuppdrag som personen blir nominerad till

● Namn och kontaktinformation (telefonnummer och e-postadress) till den/de som

nominerar.

Nomineringen skickas via Google Formulär till Valberedningen senast den 31 mars kl

23.59.

Vid frågor kontakta gärna SFS valberedning via mail till valberedning@sfs.se
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https://forms.gle/SnQcEDahbQ4ZhM3r5

