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Rapport till årsmötet angående styrelsens sammansättning och mötesformer 
 

Årsmötet 2018 uppdrog till valberedningen att genomföra en översyn av styrelsen sammansättning av 

anställda kontra förtroendevalda från medlemsorganisationerna. Vidare beslutades att styrelsen skulle 

genomföra en översyn av styrelsens mötestider, mötesplatser, tillgänglighet mm, i syfte att öka urvalet i 

rekryteringsarbetet till styrelsen. 

 

Styrelsen har belyst uppdraget vid styrelsemötet i april samt tillsammans med en representant för 

valberedningen, Nina Palm, vid styrelsemötet i oktober. Styrelsen och valberedningen ser efter 

diskussionerna inte behov av att föreslå årsmötet något beslut, utan ser att de nuvarande 

styrdokumenten ger tillräcklig ledning. I det följande återges slutsatserna från diskussionerna. 

 

Styrelsens sammansättning 

Valberedningens ståndpunkt är att medlemsorganisationerna har kompetens och ansvar att utan 

restriktioner kunna nominera representanter till nätverkets styrelse. För att kunna få in en tillräcklig 

bredd av kompetenta kandidater behöver medlemsorganisationerna nominera de kandidater de ser 

som lämpliga för uppdraget. Valberedningen ansvarar sedan för att lägga fram ett så välbalanserat 

förslag som möjligt till årsmötet, och årsmötet ansvarar i sin tur för att tillse att styrelsen genom sin 

sammansättning är kompetent att utföra sitt uppdrag.  

 

Styrelsen menar att Nätverkets uppdrag och verksamhet kräver strategiska avvägningar som fodrar 

särskild kompetens om förutsättningarna för sektorn att verka och växa i Skåne. Ett annat krav är breda 

sektorsöverskridande kontaktytor. Det är styrelsens önskemål att dessa förutsättningar ska vara 

vägledande för valberedningens arbete. En konsekvens av det är att representation från den rika 

variationen av medlemsorganisationer och verksamheter bör nedtonas. Det är snarare organisationer 

med kunskap och resurser för att driva förutsättningsfrågor utifrån en samlad bedömning av sektorns 

behov och förutsättningar som bör utgöra basen i styrelsen.  

 

Styrelsens rutiner 

Styrelsen prioriterar högt att mötestider och mötesplatser ska fungera för ledamöterna och för den 

kanslipersonal som behöver delta. Styrelsen anser att det även fortsatt bör vara upp till den sittande 

styrelsen att hantera och justera tider och platser utifrån den valda styrelsens förutsättningar. 

Förutsättningarna varierar utifrån valda ledamöter, men måste i realiteten också sättas i relation till 

kansliets förutsättningar att delta i möten under exempelvis kvällstid. Styrelsen kallas också till 

Överenskommelsen Skånes styrgruppsmöten. Dessa möten sker alltid på dagtid och anpassas i första 

hand efter politikernas agendor. Överenskommelsen Skåne är NÄTVERKET:s främsta forum för att driva 

förutsättnings- och påverkansfrågor gentemot regionala beslutsfattare och samverkanspartners. Det är 

en central del i styrelsens uppdrag att kunna företräda den idéburna sektorn vid dessa möten.  

 

Styrelsen eftersträvar att genomföra sina möten hos NÄTVERKET:s medlemsorganisationer. Det skapar 

förutsättningar för att dela kunskap och öka förståelsen för hur olika delar av sektorn har det. Val av 

mötesplats måste dock i första hand anpassas efter ledamöternas förutsättningar att delta på mötet, 

samt eventuella behov av fysisk tillgänglighet och teknisk utrustning. Ledamöter och kanslipersonal 

måste beredas möjligheter att delta under jämlika och icke-diskriminerande förutsättningar.  


