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Biometrias råd – Syfte och Bakgrund

Syftet med råden är att skapa en strategisk vägledning för Biometrias verksamhet och för 
skogsbranschens internationella konkurrenskraft inom de fält som Biometria verkar

Styrelsen ålägger ledningen att bereda underlag, för styrelsens beslut, hos de råd som styrelsen utser

Styrelsen har beslutat att inrätta tre råd:

- Rådet för mätning och redovisning (RMR)

- Rådet för produktion och transport (RPT)

- IT-rådet (ITR)

Styrelsen utser ledamöter i råden, med personliga suppleanter, för mandattiden ett år. Ledamoten 
ansvarar för att kalla in sin suppleant vid förfall

När styrelsen utser ledamöter tas hänsyn till geografi som ledamoten verkar i, typ av verksamhet, 
ledamotens funktion, utbildning och andra erfarenheter samt förmåga att anslå tid för uppdraget



Nomineringsprocessen - Råden

Alla medlemmar i Biometria kan fritt nominera ledamöter till råden

Nominering sker rent praktisk till nomineringrad@biometria.se
(föreningens VD och ordförande har tillgång till denna mail)

Nominering ska ske senast 2022-05-15 och styrelsen beslutar om bemanning i råden före 2022-08-15

Ordinarie ledamöter, samt tjänstgörande personliga suppleanter, som närvarar vid rådsmöten är de 
som fattar de beslut som tas i råden

För att ersätta en ledamot under en pågående mandatperiod så krävs ett styrelsebeslut; i de fall det blir 
aktuellt så behöver ledamoten ta kontakt med respektive rådssekreterare

mailto:nomineringrad@biometria.se


Nomineringsprocess - Kommittéerna

Alla medlemmar i Biometria kan fritt nominera ledamöter till kommittéerna 

Råden, på förslag av rådens ordförande, utser ledamöter med personliga suppleanter för mandattiden 
ett år. Ledamoten ansvarar för att kalla in sin suppleant vid förfall.

Nominering sker rent praktisk till nomineringkommitteer@biometria.se
(föreningens VD och ordförande i respektive råd har tillgång till denna mail)

Nominering ska ske senast 2022-05-15 och respektive råd beslutar om bemanning i kommittéerna 
senaste inför nästkommande möte efter 2022-05-15

För att ersätta en ledamot under en pågående mandatperiod så krävs ett beslut i det råd som den 
aktuella kommittén är kopplat till

mailto:nomineringkommitteer@biometria.se


Nomineringsprocess – KV-nämnden

Alla medlemmar i Biometria, eller organisationer som är medlemmar indirekt genom en 
intresseorganisation,  kan fritt nominera ledamöter till KV-nämnden

Nominering till KV-nämnden sker vartannat år (jämna år)

Nominering sker till nomineringkvnamnd@biometria.se

Tiden för nominering avslutas senast 31/8 och RPT beslutar om bemanning i KV-nämnden före den 30/9

Ordförande för KV-nämnden utses av RPT med nominering på sittande rådsmöte under september

Vid tillfällig, längre, frånvaro av ledamot under mandatperiod utser KV-nämnden ersättare. 
KV-nämnden utser då ersättare i första hand från samma organisation som ordinarie ledamot 
representerar

mailto:nomineringkvnamnd@biometria.se
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