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Instruktion för valberedningsarbete i Föreningen för god sed på
värdepappersmarknaden (Föreningen) gällande respektive sakorgan.
Val av ledamöter i respektive sakorgan ska beredas genom en av Föreningens styrelse
beslutad strukturerad process som skapar förutsättningar för omsorgsfullt underbyggda
beslut vid tillsättande av ledamöter i väl fungerande sakorgan.
Det ska finnas en valberedning för respektive sakorgan med enda uppgift att bereda
Föreningens beslut i valfrågor gällande varje enskilt sakorgan.

Val av valberedning och valberedningens sammansättning.
Valberedningens ledamöter ska ha ett långsiktigt intresse av att verka för sakorganens bästa.
Föreningens styrelse ska utse ledamöterna i valberedningarna för respektive sakorgan. En
valberedning ska ha minst 3 ledamöter, varav en ordförande. Föreningens ordförande är
ordförande i valberedningen för respektive sakorgan om inget annat beslutas av Föreningens
styrelse. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska ej ingå i sakorganet eller dess kansli.
Ledamot eller annan företrädare för sakorgan kan ingå i valberedningen. Sakorganets
ordförande eller annan ledamot eller företrädare för sakorgan ska inte vara valberedningens
ordförande. Utöver ledamot eller annan företrädare för sakorgan ska ledamöterna i
Föreningens valberedningar utgöras av Föreningens styrelseledamöter.
Valberedning ska inte bereda förslaget till ny valberedning.

Valberedningens arbete
Valberedningsarbetet ska påbörjas i god tid och respektive valberedning ska kontinuerligt
under mandatperioden sätta sig in i sakorganets verksamhet och strategi samt följa och
utvärdera sakorganets styrelse eller dess motsvarighet. Valberedningens möten ska
protokollföras.
Sakorganet ska årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera sitt egna
arbete med syfte att utveckla sakorganets arbetsformer och effektivitet. Särskild fokus i
utvärderingen ska läggas på områdena kompetens, engagemang och sammansättning. Det
skriftliga resultatet av utvärderingen ska i relevanta delar redovisas för valberedningen
under det år när mandatperioden är på väg att gå ut för ledamöter i sakorganets styrelse
eller dess motsvarighet.
Sakorganets skriftliga utvärdering, synpunktsinhämtande från sakorganets ordförande och
valberedningens möten med ledamöter i sakorganet utgör utgångspunkt för den
kravspecifikation som tas fram av valberedningen. Kravspecifikationen delas i
förekommande fall med anlitat professionellt rekryteringsföretag. Rekryteringsföretaget kan
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med utgångspunkt i framtagen kravspecifikation därefter bistå med scanning av lämpliga
kandidater och vid behov referenstagning.

Valberedningens förslag
Sakorganet ska ha en sammansättning som överensstämmer med vad som anges i
Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens stadgar gällande respektive sakorgan. I
omnämnda stadgar angivna informationskrav gentemot externa parter ska iakttas.
Valberedningen ska med beaktande av vad som anges i Föreningens stadgar avseende
respektive sakorgan lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag.
Yttrandet ska även innehålla en redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

//2018-09-14

