
Information om nomineringsarbetet  
inför skolledarmötet 2022  
Den 13-14 december genomförs skolledarmötet. Nedan hittar du information från 
valberedningen om valberedningens arbete och hållpunkter samt om de val som ska 
förrättas.  
 

Tidslinje och hållpunkter  
• 17 juni – kallelse till skolledarmötet 2022 inkl. info om nomineringar  
• 15 augusti – utskick om att nomineringsperioden inleds (lärarförbundet.se och 

förbundsnätet)  
• 15 september – sista nomineringsdag  
• 13-14 oktober – intervjuer av nominerade (via teams)  
• 28 november – valberedningens förslag till skolledarmötet skickas ut  
• 13-14 december – skolledarmötet genomförs  
 
Nomineringsformulär  
Alla nomineringar skickas in digitalt via nomineringsforumuläret på vår webbplats.  
Den som nomineras ska vara medlem i Lärarförbundet Skolledare och ha tackat ja till 
nomineringen för att vara valbar.  
 

Uppdrag som utses på skolledarmötet 2022  
Skolledarmötet 2022 ska utse styrelse för Lärarförbundet Skolledare, 
förbundsrådsombud och stadgekommitté inför bildande av Sveriges Skolledare samt 
valberedning.  
  
Styrelse för Lärarförbundet Skolledare  
Skolledarmötet utser ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt tio ledamöter.  
  
Nedan finns valberedningens platsannons för styrelseledamot i nationella styrelsen.  
  
Nu är det dags att nominera till det viktigaste uppdraget inom Lärarförbundet 
Skolledare, nationella styrelsen. Om du är en person som brinner för skolledares 
arbetsmiljö, uppdrag och skolutveckling så kan det vara dig vi söker. Du behöver ha en 
god kommunikativ förmåga, vara lyhörd för andra, lösningsfokuserad och vara öppen för 
förändringsarbete.  
  
Den nationella styrelsen ska spegla vår medlemsorganisation med geografisk spridning 
och hög kompetens inom alla skolformer. Du bidrar med din erfarenhet och kunskap 
kring skolledares uppdrag och förutsättningar. Du representerar dina kollegor över hela 
landet.  
  
Under 2023 går Lärarförbundet Skolledares styrelse in i en period av övergångsregler och 
ett tätt samarbete med Sveriges Skolledarförbund då vi 2024 kommer vara enade i 
samma förbund, Sveriges Skolledare. Lärarförbundet Skolledare står inför stora 
förändringar och du kan vara en del av ett framtida förändringsarbete som kommer leda 
till att Sveriges alla skolledare gör sin röst hörd med gemensam stämma.  



  
Är du eller någon du känner rätt person missa då inte nomineringsperioden som är 
öppen den 15 augusti till 15 september.  
  

Förbundsrådsledamot  
I Sveriges Skolledare kommer det finnas ett förbundsråd. För att det ska finnas 
förbundsrådsledamöter under övergångsperioden, fram till att nya ledamöter kan väljas 
i Sveriges Skolledare, så ska skolledarmötet utse ledamöter.  
  
Förbundsrådet i Sveriges Skolledare består av halva kongressen och har till uppgift att 
vara rådgivande till förbundsstyrelsen och vid behov förrätta fyllnadsval. Den som utses 
till förbundsrådsledamot har mandattid från 1 januari 2023 till 31 oktober 2023.  
  

Stadgekommitté  
Kommittén ska följa implementeringen av Sveriges Skolledares stadgar och till det nya 
förbundets första ordinarie kongress 2024. Tillsammans med förbundsstyrelsen ska de 
då lämna ett gemensamt underlag med reflektioner kring stadgarna.  
  

Valberedning  
Den nuvarande valberedningen bereder inte val till valberedning.  
 
Den valberedning som väljs på skolledarmötet ska tillsammans med valberedningen som 
finns i Sveriges Skolledarförbund valbereda valen inför första ordinarie kongress i 
Sveriges Skolledare. Valberedningen ska även ta fram förslag på arvodesnivåer till 
kongressen 2024.  
 

Kontakt  
Har du frågor eller funderingar kring valberedningens arbete är du välkommen att 
kontakta oss evauhlin57@gmail.com eller skolledarmote@lararforbundet.se.   


