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Kanslichef Peter Andersson  
Förbundskansliet för arkivering 
 
 
2022-10-23 

 
 
Förbundets valberedning utlyser möjlighet att nominera 
kandidater till förtroendeuppdrag inför SKPF:s 24:e 
ordinarie kongress 13 – 15 juni 2023 i Stockholm 
 
 
På förbundets kongress ska genomföra val till förtroendeuppdrag inom SKPF. 
(Stadgarna § 6 mom.16) 
Valbarhet till dessa förtroendeuppdrag regleras i stadgarnas § 3 mom. 3.  
Stadgans § 6 mom. 15 innebär att nomineringsrätten tillkommer enskilda 
medlemmar, SKPF-distrikten samt dess avdelningar och klubbar. 
 
Med denna skrivelse bifogas de nomineringsblanketter som avdelningar och klubbar 
ska använda vid nominering till de uppdrag som kongressen ska förrätta val till. 
(En blankett för varje uppdrag,) 
 
SKPF-distriktens ansvar. 
 
Respektive SKPF-distrikt ansvarar för nomineringsprocessen inom distriktet d.v.s. 
 

Ø Beslutar om sista datum när avdelningarnas nomineringar ska vara distriktet 
tillhanda. 

 
Ø Sänder detta brev och nomineringsblanketter till respektive avdelning och 

klubbar inom distriktet 
 

Ø Sammanställer nomineringarna från distriktets avdelningar. (Ev. nominering 
från klubbar och enskilda medlemmar inrangeras i respektive avdelnings 
nomineringar)  
 

Ø Distriktet sänder nomineringarna till valberedningen sekreterare.  
 
Distriktens sammanställningsblanketter tillsammans med avdelningarnas 
nomineringsblanketter ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 maj 2023. 
 
(Sändadress finns inskriven på samtliga sammanställningsblanketter). 



 
OBS. 
Nomineringar som inkommer till valberedningen efter ovan angivet datum är inte 
giltiga och behandlas därmed inte av valberedningen! 
 
Vi i valberedningen vill naturligtvis att hela nomineringsprocessen genomförs på ett 
professionellt sätt, ett sätt som skapar grund för ett okomplicerat valberedningsarbete 
och en rationell valprocedur på kongressen. 
En del av detta är att de SKPF-medlemmar, SKPF-distrikt, SKPF-avdelningar och 
SKPF-klubbar som nominerar kandidater till uppdrag också är noggrann med att 
kontrollera att de som nomineras är informerad om uppdragets innebörd och att 
denne också är villig att åta sig uppdraget.  
(Respektive uppdrags innebörd och ansvar beskrivs längre fram i denna 
skrivelse) 
 
OBS. 
Kandidat som nomineras till ett ordinarie uppdrag kanske även vill stå till förfogande 
för uppdraget som ersättare ifall denne inte blir vald som ordinarie. 
Den nominerade ska i sådant fall även skrivas in på nomineringsblanketten för 
ersättare. 
 
Stadgans bestämmelse § 6 mom.14 föreskriver att valberedningen bör ”sträva efter 
geografisk spridning och jämn könsfördelning till uppdragen”.  
Den meningen och strävan åvilar även Er som besitter nomineringsrätten! 
 
För att i någon mån underlätta Ert arbete med nomineringarna följer här beskrivning 
om de olika uppdragens egentliga innebörd. 
 
Förbundsordförande:  
SKPF:s främste företrädare, är talesperson för SKPF i regeringens pensionärs-
kommitté och i andra myndigheter/organisationer. Förbundsordförande är SKPF:s 
talesperson i politiska frågor i media och även i övrigt. 
Förbundsordförande leder förbundsstyrelsens arbete, ingår i och leder SKPF:s 
verkställande utskott, är ansvarig utgivare av förbundets medlemstidning Här & Nu  
I uppdraget ingår även att besöka SKPF:s distrikt, avdelningar och klubbar. 
 
Förbundets vice ordförande:  
Ersätter förbundsordförande i dennes uppdrag inom de olika ansvarsområden och  
i samarbete och överenskommelse dem emellan. 
Ingår i verkställande utskottet och förbundsstyrelsen. 
I uppdraget ingår även att besöka SKPF:s distrikt, avdelningar och klubbar. 
 
Förbundskassör:  
Ansvarar för SKPF:s budgetarbete, bokslut, ekonomisk hantering samt att därmed 
följa gällande ekonomiska regler för organisationer. 
Förbundskassören ingår i förbundets verkställande utskott och förbundsstyrelsen 
samt ansvarar för att ekonomiska revisioner verkställs.  
I uppdraget som kassör ingår också att leda den samarbetskommittén som inrättats 
tillsammans med försäkringsbolaget Folksam som bl.a. har att behandla frågor som 
medlemsförsäkringar m.m.  
Förbundskassören ansvarar för utbildning av kassörer och revisorer inom hela 
förbundet. 
Kassören representerar SKPF i olika samarbetsprojekt där SKPF är representerad. 
I uppdraget ingår även att vid behov besöka SKPF:s distrikt, avdelningar och klubbar. 
 
 



Förbundssekreterare: 
Ansvarar för organisationsfrågor och leder därmed förbundets stadgekommitté och 
ansvarar för tolkningsfrågor rörande förbundsstadgan. 
Ingår i förbundets personal- och rekryteringsgrupp tillsammans med kanslichef och 
representant från furbundsstyrelsen. 
Ingår i verkställande utskottet och förbundsstyrelsen samt ansvarar för SKPF:s 
deltagande vid mässor vilket innebär ansvar för bokningar, beställningar av material 
m.m. 
Ingår i redaktionsrådet för förbundets medlemstidning Här & Nu. 
Ansvarar för utbildningsfrågor inom SKPF samt är förbundets representant i olika 
samarbetsprojekt internt och externt, med andra organisationer. 
I uppdraget ingår även att besöka SKPF:s distrikt, avdelningar och klubbar. 
 
 
Ledamot i förbundsstyrelsen: 
Förbundsstyrelsen är SKPF:s högst beslutande organ när inte förbundets kongress 
är samlade. I uppdraget ingår att bl.a. besluta om SKPF:s budget och verksamhet 
men också andra frågor såsom att ha ansvar som arbetsgivare för anställd personal 
på förbundskansliet och därmed att besluta om löne- och anställningsvillkor löpande 
och vid nyrekryteringar/tjänstetillsättningar. 
Förbundsstyrelsen har uppgift att i sina beslut ha fokus på SKPF och dess 
medlemmars bästa.  
Uppdraget innebär också att representera SKPF i olika myndigheter och närliggande 
organisationer. 
Ledamot i förbundsstyrelsen kan utses att leda eller delta i arbetsgrupper och 
kommittéer. 
Ledamot i förbundsstyrelsen, och valda ersättare för ordinarie ledamöter, har 
skyldighet att delta vid förbundsstyrelsens sammanträden och vid andra 
arrangemang som förbundsstyrelsen beslutat. Förbundsstyrelsen sammanträder 
minst fyra (4) gånger under varje verksamhetsår. 
 
 
Ersättare i förbundsstyrelsen: 
Ersättare i förbundsstyrelsen kallas till förbundsstyrelsens sammanträde vid ordinarie 
ledamots förhinder att delta. 
Ersättare erhåller/tilldelas kallelse och aktuella sammanträdeshandlingar, protokoll 
m.m. på samma sätt som görs till styrelsens ordinarie ledamöter.  
Uppdraget som ersättare innebär ansvar och skyldighet enl. vad som gäller för 
ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. 
 
 
Revisorer (ordinarie och ersättare): 
Uppgift och ansvar för SKPF:s revisorer regleras i förbundsstadgan § 10. 
Revisorerna har till uppgift att granska verkställande utskottet och förbundsstyrelsens 
verksamhet samt räkenskaper och ekonomisk förvaltning för varje räkenskapsår. 
 
Samma ansvar föreligger för ersättare som för ordinarie revisorer. 
 
Gemensamt för samtliga förbundsuppdrag: 
Oavsett uppdrag gäller att förtroendevald känner till SKPF:s stadgar, mål, och uppgift 
samt handlingsprogram och är välorienterad om SKPF:s policy och regelverk. 
 
Slutligen! Valet av SKPF:s valberedning: 
Nominering av kandidater till valberedningen verkställs under pågående kongress.  
Kongresspresidiet meddelar till kongressombuden om nomineringstiden. 
Nominering till uppdrag i valberedningen ska INTE sändas till nuvarande valberedning! 



 
Hälsning till alla Er som deltar i nomineringsprocessen! 
 
   

 
           Sekr. i valberedningen  
         Tel. 070-3035319 
          E-post. Reidar.joensson@outlook.com 
 
 
Bilagor: Nomineringsblanketter för avdelningarnas nomineringar (8 PDF-filer , 8 blanketter     
              numrerade 1-8) 
 
 
 
Sammanställningsblanketterna sänds separat med e-post till varje distrikt! 


