Valberedningens arbete – rapport
Kooperativa Förbundets valberedning består av fem ledamöter, som samtliga utsågs av 2018
års ordinarie föreningsstämma. Valberedningen har under verksamhetsåret sammanträtt
under sammanlagt åtta heldagar och arbetat i enlighet med den ”Instruktion för KFs
valberedning 2018-2019” som samma stämma fastställde den 18 april 2018.
Enligt instruktionen ska valberedningen dels föreslå kommande stämma val av
stämmoordförande, rösträknare och protokolljusterare. Dels antalet ledamöter i KFs styrelse
samt ordförande respektive övriga ledamöter i styrelsen. I detta arbete ska valberedningen
eftersträva en lämplig sammansättning avseende kön, ålder, mångfald, kompetensbehov
samt geografisk spridning. Valberedningen ska även föreslå lämpliga kandidater till
uppdragen som revisorer och revisorsersättare. Här ingår även att lämna förslag till
registrerat revisionsbolag.
Samtliga föreningar som är medlemmar i Kooperativa Förbundet, samt styrgruppen för
direktvalda medlemmar, uppmanades den 18 oktober 2018 att senast den 13 januari 2019,
till valberedningen lämna in nomineringar av lämpliga kandidater till styrelse och revision.
I år har osedvanligt många nomineringar inkommit, vilket givetvis är glädjande, men det har
samtidigt inneburit att valberedningen den här omgången genomfört inte mindre än 21
intervjuer varav 9 varit Online-intervjuer. Vi har även studerat närvarolistorna över
styrelsens sammanträden samt analyserat den styrelseutvärdering som genomfördes under
december månad 2018. Därutöver har vi fört samtal med ledande tjänstemän inom
organisationen.
I valberedningens uppdrag ligger även att föreslå stämman lämpliga arvoden och andra
ersättningar till förtroendevalda i KF för den kommande mandatperioden. Med hänvisning
till att vi inför 2017 års stämma tog ett helhetsgrepp på arvodesfrågan och kopplade
samtliga arvoden till inkomstbasbeloppet så föreslår valberedningen i år inga större
förändringar utan mer av förtydliganden och konsekvensändringar med anledning av
inkomstbasbeloppets uppräkning för 2019.
Med hänvisning till ovanstående överlämnar vi i valberedningen härmed våra förslag till
stämman för beslut.
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