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1. Valberedningen inom Islamic Relief
Alla val inom Islamic Relief (IR Sverige) ska beredas av en valberedning. Denna policy
dokument beskriver regler som gäller för valberedning.
2. Inledning
Valberedning har en central roll inom IR Sverige. Valberednings uppdrag gäller båda inför val
eller fyllnadsval av styrelsen. Valberedningsarbete börjar från första dagen efter valet.
Valberedningen ska följa styrelsens arbete. Valberedningen ska aldrig förslå medlemmar till
valberednings kommitté, Detta görs av årsmötet.
3. Valberedningens arbetsmetod
Valberedning utför sitt uppdrag genom att:
 Insamla nomineringar med alla möjliga kommunikationssätt.
 Intervjua nominerade personer.
 Undersöka nominerade personers referenser.
 Utfärda omdömen om nominerade personer.
 Ha en styrelses helhetsbild och allmänna sammansättning i beaktande vid nominering av
personer.
4. Intervjuer
Valberedningen skall i största möjliga mån genomföra intervjuer med nominerade personer.
Intervjuarna kan ske vid fysiska möten eller via telefon.
5. Kvalité och kontroll
Valberedningen ska undersöka lämpligheten på förtroendevalda genom att begära ett utdrag ur
belastningsregistret. Belastningsregistret ges till GS-assistent som ger informationen till
valberedningen muntligt och en bedömning av valberedningen görs huruvida kandidaten anses
vara lämplig för förtroendeuppdraget. En förtroendevald ska inte ha begått brott som är
relevanta till uppdraget eller som strider mot någon av IR Sveriges policys, exempelvis ekobrott
eller brott mot vår Safeguardingpolicy.
Det här ska kontrolleras genom att valberedningen begär ett belastningsregister på kandidaten,
och följande frågor besvaras skriftligt av den förtroendevalda kandidaten i det här dokumentet:
 Har du begått något brott som strider mot svensk lagstiftning? Om ja, vad är det för brott?
 Har du några pågående utredningar som vi bör känna till? Om ja, vad är det för utredning?
 Har du brutit mot vår Safeguardingpolicy?
IR Sverige hanterar sekretessuppgifter enligt integritetspolicyn som är i enlighet med GDPR.
Belastningsregistret arkiveras och förvaras i säkert och låst förvar på huvudkontoret i 10 år.
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6. Referenser
Valberedningen ska kontakta referenser om detta kan vara relevant för själva beredningen.
Valberedningen har rätt till stadgar och andra interna dokument som behövs för att utföra sitt
uppdrag.
7. Omdömen om nominerade
Valberedningen skall till, årsmötet beroende på uppdrag lämna ett omdöme om varje
nominerade. Där ska redogöras för nominerades egenskaper i relation till uppdraget.
8. Redogörelse
Valberedningen skall till årsmötet beroende på uppdraget redogöra det arbetssätt som använts
under beredningen samt vilka bedömningskriterier som använts vid bedömning av nominerades
kvalifikationer och lämplighet. Det totala antalet nominerade till vardera post ska anges.
9. Sekretess
Valberedningen kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de
olika nominerade, både sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av
yttersta vikt att sådan information behandlas varsamt.
All information om nominerade och valberedningens arbete är konfidentiell och får ej lämnas
ut av valberedningen eller någon av dess medlemmar. Valberedningen ska under, årsmötet
beroende på uppdraget i relevant utsträckning besvara de frågor som ställs av berörda parter.
10. Fyllnadsval
Vid fyllnadsval gäller samma regler som vid ordinarie val.
11. Arvode
Valberedning ska lämna förslag till årsmöte om arvode för styrelseledamöter.
12. Valberedningspolicy ändring
Valberedningspolicy utformning fastställs av IR Sverige. En ändring i valberedningspolicy får
inte stå i strid med IR Sveriges stadgar. För ändring av valberedningspolicy fodras beslut med
minst ¾ majoritet av röstlängden i Islamic Reliefs styrelse då beslutet tas.
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Överenskommelse med förtroendevald kandidat
Nedan följer sanningsenliga svar på följande frågor:


Har du begått något brott som strider mot svensk lagstiftning? Om ja, vad är det för brott?



Har du några pågående utredningar som vi bör känna till? Om ja, vad är det för utredning?



Har du brutit mot vår Safeguardingpolicy?

Tillåtelse att enbart låta GS-assistent och GS på IR Sverige ta del av den kandiderande
förtroendevaldes utdrag ur belastningsregistret samt att utdrag ur belastningsregistret samt detta
undertecknade dokument arkiveras och förvaras i säkert och låst förvar på IR Sveriges
huvudkontor i 10 år godkännes av:

Ange namn

_____________________________
Ort och datum

Ange personnr

________________________________
Namnteckning

