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RIKTLINJE
ANGÅENDE VALFÖRFARANDE UNDER SEKTIONSMÖTEN
För att effektivisera mötet och säkerställa en rättvis valprocess för alla kandidater bör följande förslag
användas när funktionärer skall väljas under sektionsmöte. Syftet med förslaget är att underlätta
diskussioner kring valförfarande genom att agera som en grund att föra diskussion kring, samt för att
kandidaterna ska ha bra möjligheter att förbereda sig inför mötet. Valförfarandet bör fastställas av mötet
innan övriga valärenden påbörjas.

SPONTANKANDIDERING
Spontankandidering är möjligt enbart för poster där antalet kandideringar (inklusive motkandideringar) inte
uppnår antalet utlysta poster. I praktiken motsvarar det vakanta poster där antalet motkandideringar inte
räcker för att fylla posterna.

TID
Fall A gäller då antal kandiderande samt motkandiderande inte överstiger antalet poster. Kandidaterna går
upp tillsammans och kan då introducera sig själva i turordning. Mötet kan ställa frågor till kandidaterna
individuellt eller som grupp.
Fall B gäller då det finns fler kandidater till en post än antalet sökta funktionärer. Den utökade talartiden ger
kandidaterna större chans att motivera sin kandidatur. Diskussionstiden är begränsad för att undvika
onödiga diskussioner då den ansatta tiden anses ge tillräckligt med tid för att alla ska kunna lyfta det de
anser viktigt med kandidaterna.
Tiderna avser maximal tid för respektive ärende.
Fall

Fall A

Fall B

Antalet kandidater, inklusive
motkandideringar, överstiger inte antalet
poster att tillsätta.

Fler kandidater än poster att tillsätta.

Beskrivning
Presentation

2 minut per kandidat

3 minuter

Frågor

3 minuter per kandidat

6 minuter

Talmannen frågar mötet:

5 minuter + 5 minuter per kandidat
Högst 30 minuter.

Diskussion

Anser någon att diskussion bör föras kring
kandidaten/kandidaterna?
Om JA, tillämpa diskussionstid för fall B.

Exempel: 5 poster ska tillsättas, valberedningen föreslår 3 personer och 2 vakant. 2 personer
spontankandiderar på mötet. 5 kandidaturer till 5 poster ger fall A. 5 kandidater ger 10 minuter
presentation och 15 minuter frågor. Om mötet vill föra diskussion görs det i högst 30 minuter.
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