Tack för att du valt att köpa boken
”Bättre styrelsearbete med rätt valberedning”!
Vår förhoppning är att du får en givande läsning flera år framåt.
Egentligen är det inte svårare än så här: Med rätt valberedning kommer en
förening/organisation få en styrelse som bättre kan utföra sitt viktiga uppdrag.
För det är styrelsen som är en organisations motor. Det är den som driver utvecklingen
framåt. Därför är det oerhört viktigt att rätt personer sitter med i styrelsen.
Det är valberedningens uppgift att hitta dessa personer. Trots det är valberedningens arbete
ofta lågt värderat och den kompetens som en valberedning har tas inte alltid tillvara.
Det är därför vi har skrivit den här boken. Vi, som har lång erfarenhet från både ideellt arbete
och olika konsultuppdrag, vill öppna ögonen på alla som på ett eller annat sätt är inblandade i
en organisation eller förening. Vi vill helt enkelt ge er ett redskap för att få ett bättre resultat.
Vi har också fått hjälp av kunniga personer inom olika organisationer med att ta fram verktyg
och mallar som ska göra det viktiga valberedningsarbetet både enklare och roligare – vilket
till slut också kommer att göra styrelsens arbete bättre.
Både små och stora organisationer/föreningar kan ha stor glädje av vår valberedningsbok. Det
gäller bara att lägga sig på rätt ambitionsnivå beroende på verksamhetens storlek och
omfattning. För med rätt valberedning blir det bättre styrelsearbete, och därmed skapas
förutsättningar för organisationen att förverkliga sin vision och nå sina mål.
Bilagorna kan du även hitta som mallar på www.nshorse.se
Tack för att du tar tillvara på våra erfarenheter, idéer och förslag. Välkommen att kontakta oss
med frågor eller synpunkter. Vi vill gärna fortsätta bidra till utvecklingen av organisationer i
Sverige.

Lycka till med valberedningsarbetet i din organisation!
/författarna

Agneta Cuypers
070-822 65 58
agneta.cuypers@abalone.se

Lill Gusén
070-66 66 299
lill.gusen@partnerprint.se

Martin E Runefelt
070-891 55 60
martin@runefelthr.se

