
   
Hej! 

På SAU:s årsmöte den 14 maj beslutade årsmötet att bifalla den proposition som SAU:s styrelse lade 

fram gällande förändringar av regionala valberedningar. 

Propositionen ska ni ha fått ut i sin helhet redan i januari/februari men finns också bifogad i mejlet. 

Det innebär att från och med nu så övergår ansvaret för att vara regional valberedning till SAU:s 

medlemsföreningar/barn-och ungdomsverksamheter på ett rullande schema som SAU centralt 

ansvarar för. Inom varje region ingår ca 15–25 föreningar/verksamheter. Varje förening/verksamhet 

är ansvarig under 1 år, därefter går ansvaret vidare till nästa förening/verksamhet. 

Uppdraget som regional valberedning består av: 

-  att föreslå regionårsmötet 1 plats till SAU:s respektive fyra metodråd; barnrådet, 

musikrådet, ungdomsrådet samt UV-scoutrådet.  

- Att föreslå regionårsmötet platser till SAU:s valberedning, 1 plats/år (totalt väljs det in 2 

platser per region men de väljs på två år).  

SAU:s kontorschef ansvarar för att tillfråga rådsmedlemmar och SAU:s valberedning om de vill ställa 

upp för omval eller ej. Detta meddelas sedan ansvarig förening/barn-och ungdomsverksamhet. Om 

det finns tomma platser att fylla har ansvarig förening/verksamhet till uppgift att fylla platserna inför 

regionårsmötet som brukar hållas i mars. 

 

Arbetsgången ser ut som följer; 

April 

-  Ansvarig förening/verksamhet informeras om att de är ansvariga i år.  

Maj 

- Deadline för att meddela om man vill samarbeta med annan förening/verksamhet. 

Denna möjlighet finns för de föreningar/verksamheter som bedömer att de är i behov av att 

fördela ansvaret på fler personer. 

September 

- Kontorschef tillfrågar rådsmedlemmar samt SAU:s valberedning om de ställer upp för omval 

eller ej.   

Oktober 

- Sista dag för svar från rådsmedlemmar/SAU:s valberedning. 

- Kontorschef meddelar ansvarig förening/verksamhet om vilka platser som behöver fyllas. 

- Ansvarig förening/verksamhet startar upp att tillfråga kandidater till råd och till SAU:s 

valberedning. 

Februari 

- Senast två veckor innan regionårsmötet meddelas SAU:s kontorschef namn samt 

kontaktuppgifter till kandidater.  



   
Kontorschef ansvarar för att förbereda dagordning till regionårsmöten.  

Mars 

- De fyra regionårsmötena genomförs tillsammans med SAU:s ledarkväll.  

 

SAU:s personal samt styrelsen finns som stöttning i arbetet och ni kommer att kontaktas under 

vårkanten det år då det är er tur i ordningen att vara ansvarig.  

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till SAU:s ordförande Elsa Hördegård, elsahgd@gmail.com 

eller kontorschef Laura Lundström, laura.lundstrom@sau.nu 
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