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I valberedningens uppdrag ligger att ha goda kunskaper om vad Lärarförbundet står för 
och se vad som behövs för att tillgodose detta. Valberedningens ledamöter företräder hela 
landet, alla medlemmar och mandatet är inte bundet till kategori, region eller krets. 
Valberedningen utses av kongressen och arbetar på dess uppdrag. Valberedningen 
arbetar under sekretess. 
Ibland råder missuppfattningen att valberedningen företräder styrelsen, en viss kategori 
eller region. 
Stadgarna utgör grunden – kompetensen avgör. 
Vi eftersträvar en förbundsstyrelse med högsta möjliga kompetens och då får inte 
kategori eller region vara avgörande för vem vi föreslår.  
I förbundsstyrelsen är alla nationella ledare och ska kunna företräda alla medlemmar.  
 
Vilka kompetenser och personligheter finns i förbundsstyrelsen? Vad behöver tillföras? 
Detta är två frågor som utgör utgångspunkten i vårt arbete.  
Stadgarna utgör grunden - kompetensen avgör. 
Kompetensen utgör grunden som sagt, men även personligheten har stor betydelse. En 
förbundsstyrelse bestående av exempelvis enbart visionärer blir inte så bra. Vi behöver en 
blandning av olika personligheter för att få en väl fungerande förbundsstyrelse.  
Vad behövs då för den optimala styrelsen? Genom att delta i olika aktiviteter, observera 
och intervjua försöker valberedningen skapa sig en så god uppfattning som möjligt om 
såväl de olika förbundsstyrelseledamöterna som om presumtiva sådana. Detta arbetssätt 
har vi informerat om sedan tidigare. 
I vårt förslag till fyllnadsval så har vi ett helhetsperspektiv i vårt tänk. Intervjuer är ett led 
i arbetet till både fyllnadsval och vårt framtida valberedningsarbete.   
De inkomna nomineringarna visar på förbundets bredd. Det är väldigt många starka 
kandidater som nominerats och våra intervjuer har betytt mycket och givit oss mycket för 
vårt långsiktiga arbete och för vårt val.  
 
I förbundsstyrelsen behövs en blandning av olika personligheter, erfarenheter och 
kompetenser som kan förstå och representera våra medlemmars behov på allra bästa 
sätt. 
Valberedningen föreslår Klara Frohm, Stockholm, som med sin bakgrund i 
Lärarförbundet student och uppdrag i vår största avdelning blir en viktig tillgång i 
Lärarförbundets förbundsstyrelse. 
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