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Bli en bättre valberedare! 
Att vara valberedare är ett av de viktigaste och ibland också svåraste 
uppdrag man kan ha i en förening. Därför behöver både nya och erfarna 
valberedare utbildning och erfarenhetsutbyte genom att möta andra med 
samma uppdrag. Förbundet har tagit fram ett kurshäfte Bli en bättre 
valberedare som vi ska använda oss av under en utbildningsdag. Detta kan 
sedan användas hemma i det fortsatta arbetet. Ta gärna med dig 
föreningens stadgar.  
 
Vi kommer bland annat att fundera över: 

 När ska valberedningen börja arbeta? 
 Vilka uppgifter har de olika styrelseledamöterna? 
 Ska vi alltid föreslå omval? 
 Hur får man en person att tacka ja? 
 Vem föreslår ledamöter i nästa valberedning? 

 
Det blir en aktiv dag med mycket erfarenhetsutbyte. Rune Nilsson författare 
och f d rektor vid Tollare folkhögskola leder dagen. Han har lett flera 
uppskattade valberedningskurser för Stockholmsdistriktet. Han är medlem i 
SPF Seniorerna Boo.  
 
Målgrupp: Föreningarnas valberedare.  
Tid: 2 oktober 2019 kl 9.30. Kaffe o smörgås serveras vid ankomst. 
Kurs:  10.00 - 12.30 Samtal om valberdarjobbet. 
Lunch:  12.30 - 13.30 Serveras Tollares populära lunchbuffé 
Kurs: 13.30 - 15.00 Var hittar vi nya styrelseledamöter. 
Plats: Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo. Ta buss 442 från Slussen mot 

Boo Backe. Gå av vid hållplats Tollare, ta vägen t h och efter 
cirka 100 m ser du skolan t h. 

Hemgång: Buss 414 till Slussen eller Buss 442 till Slussen. 
 
Avgift: Utbildningen är kostnadsfri.  
 
Anmälan: Anmälan senast fredagen den 20 september 2019 till 

distriktskansliet 08-720 77 30, alternativt info@spfstockholm.se 
Vid eventuellt återbud meddela kansliet. Om du uteblir och inte 
har meddelat ditt återbud, debiteras du en kostnad på 100 kr.  
 
Har du frågor – ring Rune Nilsson 0762-75 80 10. 
  

Välkommen!       
Monica Ulfhielm            Margareta Sutton 
Distriktsordförande                                 Utbildningsansvarig 
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