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Till HRFs föreningar
För kännedom till HRFs distrikt och övriga berörda

Information från valberedningen för Hörselskadades Riksförbund
Valberedningen arbetar sedan kongressen 2016 med uppdraget att lägga fram förslag
till ny förbundsstyrelse för kommande mandatperiod (2020–2024) som skall väljas av
kongressen den 29–31 maj 2020. Det är nu dags för HRFs föreningar att påbörja det
viktiga nomineringsarbetet med att lämna förslag på personer man önskar se som ordförande, kassör och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen samt revisorer och revisorsersättare.
Bilaga 1 innehåller förteckning över nuvarande förbundsstyrelse, revisorer och revisorsersättare samt information om dessa ställer upp för omval eller inte.
Bilaga 2 är nomineringsblankett där förslag på samtliga ledamöter och revisorer med
revisorsersättare skall fyllas i.
Om den person som föreslås inte sitter med i nuvarande förbundsstyrelse skall denne
vara tillfrågad och vara positiv till att ställa upp. Det är också nödvändigt att personen
fyller i frågeformuläret (bilaga 3) som skickas in samtidigt med nomineringsblanketten
till valberedningen.
Tänk på att föreningsmötet på hösten inte är ett beslutande möte enligt stadgarna.
Nomineringsförslag behandlas först i styrelsen och läggs fram på föreningsmötet för
samråd. Därefter tas beslut i föreningens styrelse.
Nomineringsförslagen skall vara valberedningen tillhanda senast 28 november, via post
eller inskannad som PDF-fil med underskrift via e-post till valberedningen@hrf.se.
Därmed är nomineringsperioden avslutad.
Valberedningens uppgift är att till kongressen föreslå en förbundsstyrelse, där ledamöterna tillsammans äger stor kunskap om gruppen hörselskadade, om hur omvärlden
ser ut och vilka krav som måste ställas för att samhället ska fungera för hörselskadade.
När det gäller sammansättningen mellan ledamöterna måste olika faktorer vägas
samman som exempelvis kön, ålder, geografisk spridning samt erfarenhet och kompetens från olika områden. För att få så bra information som möjligt är det viktigt att de
nominerade svarar på frågorna i det bifogade frågeformuläret.
Den nya förbundsstyrelsen med dess förbundsordförande ska leda HRFs arbete på
riksnivå under den kommande mandatperioden. Att vara ledamot i förbundsstyrelsen
är ett ansvarsfullt och tidskrävande uppdrag. Som ledamot förväntas man kunna
avsätta tid för styrelsemöten dagtid – ibland två dagar i följd. Med uppdragen följer
också andra uppgifter, till exempel i arbetsgrupper eller som representant för HRF i
olika sammanhang.

HRF är Sveriges största intresseorganisation för hörselskadade.
Vi arbetar för ett hörselsmart samhälle, där landets 1,5 miljoner hörselskadade
kan leva i full delaktighet och jämlikhet.
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De revisorer och revisorsersättare som väljs på kongressen bör vara personer, som
förutom god kompetens att granska ekonomisk redovisning, även har kunskap och
erfarenhet av att kontrollera att verksamheten genomförts utifrån fattade beslut.
Eftersom HRF bedriver rörelseverksamhet (fonder, stiftelser och bolag) och bland
annat har 90-konto krävs enligt svensk lag att de ledamöter och revisorer som väljs på
kongressen inte har några registrerade betalningsanmärkningar.
Medlem som har en anställning inom HRF på förenings-, distrikts- eller förbundsnivå
kan inte vara verksam på sin tjänst i händelse av att den nominerade blir invald i
förbundsstyrelse eller revision. Se HRFs stadgar § 8.3.
Skulle ni som förening mot all förmodan inte ha några nomineringsförslag vill vi att ni
ändå sänder in bilaga 2, undertecknad av föreningen, till valberedningen.
Arvodes- och ersättningsreglemente
Valberedningen fick i uppdrag av kongressen 2016 att se över nuvarande Arvodes- och
ersättningsreglemente, bilaga 5 är ett av valberedningen justerat förslag. Synpunkter
eller förslag till ändringar mejlas till valberedningen@hrf.se.
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