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1. Inledning

Direktiv för val och valberedningen är till för att förtydliga och underlätta

valberedningens arbete och val som sker vid fullmäktige

Fullmäktige beslutar om Direktiv för val och valberedning.

2. Val vid fullmäktige

2.1 Valförfarande

Varje valärende inleds med att valberedningen presenterar sitt förslag. Därefter har

kandidaten utrymme att presentera sig och sedan svara på eventuella frågor från

fullmäktige. Finns det fler kandidater till samma uppdrag presenteras dessa efter att

valberedningens förslag har presenterats. Om det finns fler kandidater än antalet

platser till ett uppdrag får endast en kandidat finnas i plenum åt gången. Vid plädering

och omröstning för styrelsen ska samtliga kandidater lämna plenum. Utfrågningar och

presentationer sker i plenum med en styrelsekandidat närvarande i taget.

2.2 Votering

Valärenden sker genom votering och inleds med att valberedningens förslag ställs mot

avslag. Om valberedningens förslag faller öppnas det upp för nya nomineringar och val

sker mellan samtliga kandidater till uppdraget. För att väljas till uppdraget som

ordförande eller vice ordförande krävs minst hälften av rösterna.

Val till styrelseledamöter (11 ledamöter) och revisorer (2 ordinarie, 2 ersättare) sker om

valberedningens förslag faller genom STV. Val av valberedning (7 ledamöter) förrättas

direkt genom STV då inget förslag finns.

2.3 Ersättarlista

För styrelsens ledamöter och valberedningen ska fullmäktige fastställa en rangordnad

ersättarlista. Ersättare till styrelsen väljs i den ordning valberedningens förslag ligger

om valberedningens förslag går igenom. Om inte valberedningen har ett förslag eller om

det inte går igenom får fullmäktige fastställa både vilka och i vilken ordning.

2.4 Tid för presentation

Kandidater till uppdrag som ordförande och vice ordförande har fem (5) minuter för

presentation. Samtliga övriga kandidater har tre (3) minuter.
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3. Valberedningen

3.1 Ordförande och vice ordförande

Valberedningen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Valberedningens

ordförande och vice ordförande ansvarar för att koordinera valberedningens verksamhet.
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