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Av Sensus stadgar framgår att regionstämman ska fastställa arbetsordning för 

valberedningen. Denna arbetsordning är fastställd vid årsmötet 2022-04-xx 

Arbetsordning för valberedningen Sensus region 
Skåne-Blekinge  

Denna arbetsordning ska fastställas, och vid behov revideras, vid varje ordinarie 

regionstämma.  

Valberedningens övergripande ansvar:  

- att föreslå mötespresidium för regionstämman 

- att presentera förslag om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda 

- att föreslå regionstämman lämpligt antal ledamöter i regionstyrelsen inom ramen  

    för Sensus stadgar 

- att till regionens stämma presentera lämpliga kandidater till uppdragen som  

    regionordförande, vice regionordförande, övriga regionstyrelseledamöter samt  

    förtroendevald verksamhetsrevisor och dennes ersättare 

- att föreslå arbetsordning för kommande valberedning 

 

Valberedningen arbetar på uppdrag av regionstämman. Arbetet ska bedrivas 

självständigt och konfidentiellt gentemot regionstyrelse, personal och Sensus övriga 

instanser.  

Tillsättning av valberedning  

Regionstämman väljer 3–5 ledamöter i valberedningen för en period som sträcker sig 

till och med nästa regionstämma. 

Regionstämman utser valberedningens sammankallande.  

Regionstyrelsens sammansättning 

Styrelsen för Sensus region Skåne-Blekinge ska ha god kännedom om folkbildning, och 

förståelse för folkbildningens betydelse i samhället. Sammansättningen ska vara sådan 

att styrelsen speglar det svenska samhället och den idéburna sektorn.  

Inom styrelsen ska det finnas god kunskap om Sensus studieförbund, Sensus identitet 

och andra styrdokument för verksamheten.  

Styrelsen ska ha god kännedom om medlemsorganisationer, samverkansparter och 

andra intressenter, samt om de regionala förutsättningar som finns för Sensus 

verksamhet.  

Sensus regionstyrelse ska ha en samlad förmåga att strategiskt leda och utveckla 

regionen. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta krävs en god samlad 

kompetens inom styrelsen, samt en väl sammansatt och fungerande grupp.  
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Valberedningens arbete  

1. Valberedningen ska påbörja sitt arbete i god tid innan regionstämman. Man ska 

lägga upp en plan för sitt arbete som bör stämmas av med ordförande senast 

december året innan stämman.  

2. Valberedningen erbjuds möjlighet att delta i konferenser (motsvarande) 

anordnade av Sensus, och vid regionstyrelsens möten.  

3. Valberedningen utvärderar den nuvarande regionstyrelsen och dess ledamöter, 

samt bedömer hur styrelsen uppfyller de krav som ställs till följd av regionens 

läge, behov och framtida inriktning. 

Valberedningen tar del av alla styrelseprotokoll, årsredovisning med 

verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Valberedningen har i sin 

informationsinhämtning kontakt med regionordförande och regionchef. 

4. Valberedningen tillfrågar alla nuvarande förtroendevalda om de ställer sig till 

förfogande för ytterligare en mandatperiod.  

5. Valberedningen fastställer kompetensbehov för regionstyrelsen som helhet, samt 

kompetensprofiler för den eller de nya styrelseledamöter och 

verksamhetsrevisorer som enligt valberedningens bedömning behöver 

rekryteras. 

6. Valberedningen fastställer kompetensprofil för ordförande, vice ordförande samt 

för övriga ledamöter i regionstyrelsen.  

7. Valberedningen tar emot nomineringar fram till den tidpunkt valberedningen 

bestämmer, och genomför en systematisk urvalsprocess för att föreslå kandidater 

till de uppdrag som ska fyllas. 


