
Valberedningen: Lotta Ekberg, Henrik Stenmo, Marianne Baarnhielm 
 

Valberedningens arbetsprocess  

Uppdraget  

Valberedningen har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta.  

 

Under valberedningsarbetet 2016-2017 har följande genomförts: 

Informationsinhämtning 

Deltagit som observatörer på styrelsemöten (Dec 2016, Jan 2017). Haft dialog med styrelseledamöter 

(nuvarande och tidigare). Gått igenom strategidokumenten för klubben. 

Kontakt med medlemmar 

Medlemmar från olika grupperingar har kontaktats för att få reda på vad som fungerar bra, mindre bra, 

vad de vill förbättra och om det finns intresse att engagera sig inom klubbens arbete.  

Intervjuer  

Intervjuer har gjorts med styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och viktiga nyckelpersoner.  Av 

20-talet intervjuer med kandidater har 15 varit aktuella, varav hälften framstående elitspelare. 

Analys och utvärdering  

Information från samtal, intervjuer, styrelsemöten (även från tidigare år) har utvärderats. Därefter har en 

bedömning gjorts av vilken/vilka kompetenser som saknas i styrelsen, vilka ledamöter som får fortsatt 

förtroende vilka som ska ersättas samt nominering av nya kandidater. 

Löpande kommunikation  

Information om valberedningen med kontaktuppgifter har kommunicerats löpande och brett under året 

via klubbens olika kanaler med möjlighet att anmäla sitt intresse för styrelsearbete (via formulär) 

alternativt maila direkt till valberedarna.  

 

Kanaler som använts 

Hemsidan, Facebook, Salkbollen, anslagstavlor i hallen, annonsering i receptionen, elektroniskt 

nyhetsbrev samt mail till medlemmar, nätverk och tennisgrupper inom klubben (t ex KLAS, Damklubben 

och representationslagen).  

 

Potentiella kandidater 

Intervjuer har genomförts med kandidater som på eget initiativ anmält sitt intresse, som tipsats av någon 

annan, alternativt personer som valberedningen själv identifierat. En gedigen lista har skapats med namn 

på potentiella kandidater som kontaktas och utvärderas varje år. 

Nominering och presentation 

Kommunikation har gjorts med den valda kandidaten samt de som intervjuats men inte nominerats. 

På hemsidan informeras valberedningens förslag om vilka styrelsemedlemmar som inte får fortsatt 

förtroende i styrelsen samt förslag på nya/omvalda ledamöter och ev nya revisorer. 

 

Återrapportering 

Efter årsmötet görs en rapportering till ordföranden om de "findings" som gjorts under arbetet. 

Valberedningen ger tips/förbättringsförslag på både styrelsearbetet, organisationen och verksamheten. 

Valberedningen ska, enligt viss litteratur, agera som interna förbättringskonsulter. 


