
Information från valberedningen  
Vid kongressen 29 november - 2 december väljs Lärarförbundets förbundsstyrelse för kommande 
kongressperiod. Förbundsstyrelsen består av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt 
fjorton ledamöter. Förbundsstyrelsen tillträder direkt efter kongressens slut och är valda fram till nästa 
ordinarie kongress. 

Kongressen väljer även två revisorer, två revisorssuppleanter och styrelse för Lärarstiftelsen. Stiftelsens 
styrelse består av sju ledamöter och en suppleant. Sex ledamöter utses av Lärarförbundets kongress och 
en ledamot och en suppleant av och inom Lärarförbundets styrelse.  
  
Nominera de som ska leda Lärarförbundet!  
Vi vill nu uppmana medlemmar och samtliga avdelningar att delta i nomineringsarbetet. Det är 
grundläggande för demokratin inom förbundet att alla är med och nominerar kandidater till de olika 
förtroendeposterna.  

Den som nomineras till ordförande eller vice ordförande betraktas även som nominerad till ledamot i 
förbundsstyrelsen. Även om ni anser att en eller flera ledamöter ska omväljas måste ni göra en 
nominering.  

Centrala valberedningen kommer att tillfråga dagens ledamöter i förbundsstyrelsen, Lärarstiftelsen och 
revisorerna om de står till förfogande för omval.  
Den som nomineras ska vara tillfrågad om hen vill kandidera.  
 
Nomineringsförfarande  
Nomineringarna sker digitalt via förbundsnätet/webben. Närmare information om rutinerna kommer när 
nomineringstiden öppnar den 1 maj.  

Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 juni. Vid kongressen 2022 är det bara den 
som blivit nominerad senast 1 juni eller nominerad av valberedningen som är valbar.  
  
Valberedningens arbetssätt   
I Lärarförbundets stadgar står att förbundsstyrelsen ska spegla medlemskårens sammansättning. Det 
innebär att valberedningen i sitt förslag till ny förbundsstyrelse kommer att ta största möjliga hänsyn till 
avtals- och utbildningsområden, köns- och åldersfördelning samt geografisk spridning, men det viktigaste 
är den fackliga kompetensen. Ledamöterna i förbundsstyrelsen har även enskilt och tillsammans som 
styrelse ett grundläggande ansvar för att se till helheten för förbundet och alla medlemmar.  

Valberedningen utarbetar ett preliminärt förslag till förbundsstyrelse, revisorer, revisorssuppleanter och 
styrelsen för Lärarstiftelsen. Detta sänds ut på remiss till avdelningarna.  

Efter remissomgången utarbetar valberedningen ett slutgiltigt förslag, som presenteras för 
kongressombuden tillsammans med övriga kongresshandlingar.  
  
Datum att komma ihåg  
Så här ser valberedningens tidplan ut:  
1 maj        Nomineringstiden öppnar.  
1 juni        Sista datum för att lämna nomineringar till valberedningen.  
16 september        Valberedningens preliminära förslag sänds ut på remiss till avdelningarna.  
16 oktober        Sista datum att lämna remissvaren tillvalberedningen.  
21 oktober        Utskick av förslag inför kongressen.  
  
 
Med vänliga hälsningar  
Valberedningen, Lärarförbundet  
 
Magdalena Borgemo, ordförande    


