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Valberedning för  
Norra Livered Samfällighetsförening 
Syfte 
Syftet med valberedningen är att hitta kandidater till styrelsens olika poster som väljs under den 

årliga årsstämman i början av året. Posterna tillsätts i perioder om 2 år, förutom ordförande som 

tillsätts på 1 år. 

Valberedningen bör bestå av 3 personer, en från varje område Gul, Grön och Röd. Det är 

valberedningens uppgift att vara informerad kring vilka poster som är aktuella för omval inför 

respektive årsstämma. Vidare skall valberedningen vara införstådd med vad respektive roll i styrelsen 

innebär. 

Valberedningens sammansättning  
• 1 från varje område (gula, gröna, röda). 

• Man måste bott i området i 2 år innan man kan ingå i valberedningen. 

• Hela valberedningen får inte bytas samtidigt. 

• Deltagande i valberedningen eller styrelsen ger rätt att vara entledigad från valberedningen 4 

år. 

• Ordningen är lägsta siffran i respektive färgområde och sedan räknas det uppåt. 

• Om man inte kan vara med pga. sjukdom eller liknande är man ansvarig för att lösa en 

ersättare. 

• Varje hushåll sitter 2 kalenderår i valberedning innan hushållet byts ut mot nästa i tur 

Karta 
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Exempel 
Perioden 2023-2025 består valberedningen av hushållen 

1. Ullas Lyckas väg 2 (gröna) 

2. Bäckvägen 11 (gula) 

3. Bäckvägen 22 (röda) 

Perioden 2025-2027 består valberedningen av hushållen 

1. Ullas Lyckas väg 2 (gröna) 

2. Bäckvägen 13 (gula) 

3. Bäckvägen 24 (röda) 

Perioden 2027-2029 består valberedningen av hushållen 

1. Ullas Lyckas väg 4 (gröna) 

2. Bäckvägen 13 (gula) 

3. Bäckvägen 26 (röda) 

Perioden 2029-2031 består valberedningen av hushållen 

4. Ullas Lyckas väg 6 (gröna) 

5. Bäckvägen 15 (gula) 

6. Bäckvägen 26 (röda) 

 

Valberedningen som tillträder 2023 skall alltså ta fram underlag till årsstämmorna 2024 och 2025. 

2025 byts 2 av 3 hushåll och den nya valberedningen tar fram underlag till årsstämmorna 2026 och 

2027. Eftersom det inte finns någon valberedning nu måste de som har perioden 2023-25 sitta lite 

längre, dvs från dec 2022 - mars 2025 istället för mars 2023 - mars 2025. 


