Instruktion för valberedningsarbete inom Scensverige
Denna instruktion gäller från 2021-03-22
Denna instruktion för valberedning äger tillämpning vid nominering till styrelse,
utbildningskommitté, Nordisk Teaterunions styrelse, revisorer och andra förtroendeuppdrag
inom Scensverige. Rådets medlemmar ska få ta del av valberedningens förslag tillsammans
med övriga handlingar senast två veckor före årsmötet.
Valberedningens sammansättning
En valberedning utses av årsmötet vartannat år efter nomineringar från medlemmarna.
Årsmötet antar en instruktion för valberedningen på förslag från styrelsen.
Valberedningen består inte av fler än fem personer. Av dessa ska en person representera
Svensk Scenkonst, en ska representera Fackförbundet Scen & Film, en ska representera det
fria teater/operalivet och en ska representera dans/cirkusområdet. En av dessa skall vara
sammankallande. Enligt stadgarna ska val till styrelsen ske vartannat år.
Styrelseledamot kan inte sitta i valberedningen.
För kontinuitet i valberedningens arbete är det en fördel om minst en av ledamöterna ingår
även i efterföljande valberedning.
Valberedningens arbete
Valberedningen ska under mandatperioden stå i kontakt med såväl styrelse som kansli för att
få en god överblick över hur styrelsearbetet fortlöper.
Valberedningen biträds i sitt arbete av Scensveriges kansli. Valberedningen ska få del av
protokoll från styrelsens och kommittéernas sammanträden och har även möjlighet att delta i
möten. Valberedningen ska också skaffa sig en överblick över Scensveriges
medlemsorganisationer och deras verksamhet.
Valberedningen ska i god tid innan årsmötet informera samtliga medlemsorganisationer om sitt
arbete och ge dem möjlighet att inkomma med nomineringar.
Valberedningens uppdrag att föreslå styrelse
Valberedningen skall föreslå styrelse att utses vid årsstämma, utlyst i enlighet med reglerna i
Scensveriges stadgar. Valberedningen ska även sammankallas för fyllnadsval.
Valberedningens uppgift är att inför val vid stämman lämna förslag på
Ordförande
Vice ordförande
Elva övriga ledamöter
Valberedningen ska föreslå representanter till styrelsen enligt följande:
Minst 2 representanter för Svensk scenkonst
Minst 2 representanter för Fackförbundet Scen & Film
1 representant för Danscentrum Sverige
1 representant för Teatercentrum
Valberedningens förslag på ordförande och vice ordförande kan växla mellan Svensk
scenkonst och Fackförbundet Scen & Film. Övriga ledamöter utses bland Scensveriges
medlemsorganisationer och ska så långt som möjligt spegla organisationens mångfald, vad
gäller såväl arbetsfält och genrer som geografisk spridning.

Valberedningen ska dessutom verka för att styrelsen har en jämn könsfördelning (40/60) samt
även i övrigt beakta vikten av mångfald och en bred representation.
Valberedningen rekommenderas beakta en tidslängd om fyra gånger två år i följd för
ledamöternas mandatperiod.
Valberedningens uppdrag att föreslå utbildningskommitté
Inom Scensverige finns en utbildningskommitté för arbete med utbildningsfrågor inom teater,
musikteater och dans. Kommittén består av 13 ledamöter varav en ordförande. Ordföranden
och utbildningskommittén väljs av årsmötet, för en period av två år, efter förslag från
valberedningen.
Valberedningen ska föreslå representanter till kommittén enligt följande:
2 representanter för Svensk Scenkonst
2 representanter för Fackförbundet Scen & Film
5 representanter för högskoleutbildningar inom scenkonst
2 representanter för det fria teater- och danslivet
2 representanter för övriga organisationer/institutioner
Samtliga medlemsorganisationer och enskilda medlemmar kan nominera representanter till
kommittén. Valberedningen föreslår ordförande. Vid förslag till representation för utbildningar
ska beredningen beakta en bred representation över tid, där samtliga berörda
högskoleutbildningar inom teater, musikteater/opera, cirkus och dans ska erbjudas plats i
kommittén. Beredningen ska alltid föreslå 1 representant för det fria danslivet och 1
representant för det fria teaterlivet. Förslag till representation för övriga
organisationer/institutioner ska kännetecknas av mångfald och bred representation över tid.
Valberedningens uppdrag att föreslå revisorer
Valberedningens uppgift är att inför val vid stämman lämna förslag på
Auktoriserad revisor
Förtroendevald revisor
Förtroendevald revisorssuppleant
Auktoriserad revisor föreslås på 3 år.
Valberedningens uppdrag att föreslå representanter i Nordisk Teaterunions styrelse
Valberedningen ska föreslå en ordinarie representant till Nordisk Teaterunions styrelse samt en
ersättare.

