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Denna ordning reglerar arbetet för Umeå studentkårs valberedning. Ordningen har fastställts av 
kårfullmäktige den 5 december 2018. 

Valberedningens funktion 

 ”Valberedningen ska organisera och genomföra val till Umeå studentkårs kårfullmäktige och kårstyrelse.” 

-  9 kap. 7 § Umeå Studentkårs stadgar 

”Kårfullmäktige väljs årligen i fria och slutna personval fördelat på valkretsar.” 

-  9 kap. 1 § Umeå Studentkårs stadgar 

Valberedningen har en central funktion i att genomföra studentkårens årliga kårval på ett sätt 
som garanterar ett, för medlemmarna, säkert och legitimt val. Denna arbetsordning beskriver 
dess arbete och de beslut som delegeras till valberedningen att besluta om, utöver vad som redan 
regleras i 9 kap. Umeå studentkårs stadgar. 

Valberedningens sammanträden 

Valberedningen tillsätts vid höstfullmäktige och består av ordförande, vice ordförande samt tre 
(3) övriga ledamöter. Valberedningen utser inom eller utom sig en (1) sekreterare.  

Valberedningen bör sammanträda regelbundet både höst och vår. Kallelse till valberedningens 
sammanträden ska utgå senast sju dagar före sammanträdet. Handlingar och föredragningslista 
ska utgå senast tre dagar före sammanträdet. För sammanträdena ska beslutsprotokoll föras, 
vilket justeras av valberedningens ordförande, mötessekreterare och en för varje sammanträde 
utsedd justeringsperson. Protokollet förs av en särskilt utsedd mötessekreterare, om inte 
valberedningen för särskilt möte eller ärende beslutar annat. Sammanträdena leds av 
valberedningens ordförande, eller vid dennes frånfälle vice ordförande i valberedningen. 
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Valberedningen svarar särskilt för att: 

- genomföra kårval samt övriga åtaganden i enlighet med 9 kap. Umeå studentkårs stadgar. 

- verkställa kårfullmäktiges beslut av relevans för valberedningens verksamhet. 

- marknadsföra kårvalet och därigenom tillgodose att samtliga röstberättigade 
medlemmar erhåller information om kandidater samt hur röstning går till. 

- löpande informera kårfullmäktige om sitt arbete. 

- utvärdera kårvalet 2019 i en skriftlig rapport som tillställs höstfullmäktige. Av rapporten 
ska analys av valdeltagande per valkrets, ekonomiskt utfall, marknadsföringsåtgärder och 
valsystem inkluderas. 

 

Beslut 

Valberedningen skall sträva efter att agera deliberativt1 – om skilda meningar förekommer bland de 
närvarande bör en lösning hittas så att så många som möjligt kan acceptera slutligen fattat beslut. 
I det fall så kräver skall dock beslut fattas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. För personfrågor kan omröstning ske med slutna sedlar om ledamot så 
begär. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 

Slutna förhandlingar 

Om valberedningen så beslutar kan särskild fråga behandlas bakom slutna dörrar. I det fall så sker 
ska särskilt protokoll upprättas för de frågor som behandlas slutet. 

Valberedningens sammansättning 

Valberedningen är beslutsmässig om minst hälften av valda personer är närvarande. Valberedningen 
kan för särskilt sammanträde adjungera inbjudna med närvaro- och yttranderätt. 

 

Ledamöter med närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt 

-     Ordförande vald av kårfullmäktige. 
-     Vice ordförande vald av kårfullmäktige. 
-     Tre övriga ledamöter valda av kårfullmäktige. 

  

                                                           

1 Deliberativt samtal enligt Nationalencyklopedin (26 oktober 2016): ”Olika åsikter får komma till uttryck 

i en anda av tolerans, respekt och strävan att komma överens, och auktoriteter ifrågasätts.” 
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Valberedningens arbete 

Valberedningen har att årligen genomföra kårvalet samt föreslå namn till ett antal 
förtroendeposter. I enlighet med Umeå studentkårs stadgar 9 kap. 7§ gäller: 

Att senast till ansvarsfullmäktige ta fram arbetsordning för valberedningen med tidsplan som 
särskilt innehåller: 

1. Tidpunkt och formerna för inhämtande av kandidater till kårvalet, fördelat på respektive 
valkrets. 

2. Tidpunkt och formerna för offentliggörande av kandidater som ställer upp i val. 

3. Tidsperiod och formerna för genomförande av val samt eventuella extraval fördelat på 
valkretsarna. 

4. Tidpunkt och formerna för hur medlemmarna informeras om val samt eventuellt extraval inom 
valkretsarna. 

5. Tidpunkt och plats för röstsammanräkning samt val av rösträknare i samband med val och 
extraval i valkretsarna. 

6. Formerna för rekrytering och förslag på talman och vice talman inför konstituerande 
kårfullmäktige. 

7. Formerna för rekrytering och förslag på kårstyrelse inför konstituerande kårfullmäktige. 

8. Formerna för rekrytering och förslag på revisorer inför konstituerande kårfullmäktige. 

Nedan beskrivs valberedningens arbete inom dessa områden. Formerna för extraval är placerade 
under en egen rubrik. 

Formerna för genomförande av kårval 2019 

Inhämtande av kandidater 

Varje kårsektion utgör en valkrets i kårvalet och åläggs att nominera in minst 2 kandidater inför 
kårvalet varje år. I det fall att en kårsektion ej inkommer med minst 2 kandidater överlåts till 
kårfullmäktige att besluta om eventuella åtgärder. 

Utöver dessa kandidater så ska valberedningen verka för att få in ytterligare namn till kårvalet. 
Mandatfördelning görs därefter i enlighet med Umeå studentkårs baserat på föregående kalenderårs 
student- och medlemsantal i respektive kårsektion. För kårvalet 2019 gäller alltså student- och 
medlemsantal 2018 i respektive kårsektion. 
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Tidpunkt och formerna för genomförandet av kårval 2019 

18 februari: 

- Valberedningen fastställer mandatfördelning i valkretsarna i enlighet med Umeå 
studentkårs stadgar 9 kap. 10-13§§. 

- Respektive kårsektion anmodas att inkomma med namn på minst 2 kandidater till kårvalet 
för kårsektionens valkrets. 

- Valberedningen utlyser möjligheten för medlemmar i kårsektionerna att nominera sig själva 
eller annan medlem i sin kårsektion. Det åligger valberedningen att kontrollera att 
medlemskap för vårterminen är tecknat. 

- Valberedningen tecknar överenskommelse med varje kårsektion om datum för kårvalets 
genomförande i respektive kårsektions valkrets senast vid detta datum.  

- Ett kårval i en valkrets ska pågå i 6 arbetsdagar någon gång under perioden  
15 april  - 29 april 

Senast 12.00, 18 mars: 

- Sista dag att nominera in kandidater till kårvalet. 

- Det åligger valberedningen att, för varje kandidat, inhämta försäkran om att kandidaten 
ställer upp i val till Umeå studentkårs kårfullmäktige samt kontrollera att kandidaten 
tecknat medlemskap för vårterminen. 

- Valberedningen utser 3 rösträknare vilka ej får vara nominerade kandidater. 

Senast 12.00, 8 april: 

- Sista dag för kandidater till kårfullmäktige att acceptera sin kandidatur och därmed föras 
upp på sin valkrets kandidatlista. 

- Ordningen i en valkrets lista ska lottas av valberedningens rösträknare. 

8 april: 

- Varje valkrets med godkända kandidater och mandatfördelning publiceras på kårvalets 
officiella hemsida. 

15 april – 29 april: 

- Genomförande av kårval i varje valkrets enligt överenskommelse mellan kårsektion och 
valberedning. Kårvalet avslutas 23.59 på sista valdagen. 

- Medlemmarna i varje valkrets med registrerad e-postadress i Umeå studentkårs 
medlemsregister ska tillsändas särskild valinformation om hur det går till att rösta i den 
valkrets medlemmen tillhör. 

- En röstlängd över samtliga medlemmar i respektive valkrets med personlig inloggning 
upprättas och tillhandahålls på kårexpeditionen. 

- Rösträtt beviljas till varje medlem som har erlagt medlemsavgift för vårterminen enligt 
kapitel 2 §§ 1-2 Umeå studentkårs stadgar senast klockan 12:00 sista valdagen. 

- Röstsammanräkning sker dagens efter kårvalets avslut i respektive valkrets och publiceras 
samma dag på kårvalets officiella hemsida. 

Senast 31 maj: 

- Valberedningen upprättar protokoll som tillställs höstfullmäktige. 

- Sista dag för valberedningen att inkomma med skriftlig rapport om kårvalet 2019.  
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Formerna för extraval 

I det fall att kårfullmäktige beslutar om upplösning av fullmäktige eller att antalet ledamöter i 
kårfullmäktige är färre än 18, ska extraval hållas inom 50 dagar efter att situationen uppdagats 
(dagar inom perioden 1 juni-1 augusti räknas ej till antal dagar). Extraval hålls endast inom de 
valkretsar där antalet mandat ej är fyllda. 

30 arbetsdagar för extravalets första valdag: 

- Respektive kårsektion för valkretsar där vakanser finns anmodas att inkomma med namn 
på minst 2 kandidater till kårvalet för kårsektionens valkrets. 

- Valberedningen utlyser möjligheten för medlemmar i aktuella kårsektioner att nominera sig 
själva eller annan medlem i sin kårsektion. Det åligger valberedningen att kontrollera att 
medlemskap för vårterminen är tecknat. 

- Valberedningen fastställer datum för extravalets genomförande i aktuell kårsektions 
valkrets. Extravalet pågår i 6 arbetsdagar. 

Senast 12.00, 20 arbetsdagar för extravalets första valdag: 

- Sista dag att nominera in kandidater till kårvalet för aktuella valkretsar. 

- Det åligger valberedningen att, för varje kandidat, inhämta försäkran om att kandidaten 
ställer upp i val till Umeå studentkårs kårfullmäktige samt kontrollera att kandidaten 
tecknat medlemskap för innevarande terminen. 

Senast 12.00, 5 arbetsdagar före extravalets första valdag: 

- Sista dag för kandidater i extravalet att acceptera sin kandidatur och därmed föras upp på 
sin valkrets kandidatlista. 

- Ordningen i en valkrets lista ska lottas av valberedningens rösträknare. 

5 arbetsdagar före extravalets första valdag: 

- Aktuella valkretsar i extravalet med godkända kandidater och mandatfördelning publiceras 

på kårvalets officiella hemsida. 

Valdagarna: 

- Genomförande av kårval under 4 arbetsdagar i valkrets där vakanta platser återfinns. 

Kårvalet avslutas 23.59 på sista valdagen. 

- Medlemmarna i aktuell valkrets med registrerad e-postadress i Umeå studentkårs 

medlemsregister ska tillsändas särskild valinformation om hur det går till att rösta i den 

valkrets medlemmen tillhör. 

- En röstlängd över samtliga medlemmar i aktuell valkrets med personlig inloggning 

upprättas och tillhandahålls på kårexpeditionen. 

- Rösträtt beviljas till varje medlem som har erlagt medlemsavgift för vårterminen enligt 
kapitel 2 §§ 1-2 Umeå studentkårs stadgar senast klockan 12:00 sista valdagen. 

- Röstsammanräkning sker dagens efter extravalets avslut i aktuell valkrets och publiceras 

samma dag på kårvalets officiella hemsida. 

Senast 2 arbetsdagar efter extravalets avslut: 

- Valberedningen upprättar protokoll som tillställs närmast följande kårfullmäktige. 
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Formerna för rekrytering och förslag på talman, vice talman auktoriserad revisor och 

verksamhetsrevisorer 

Det åligger valberedningen att rekrytera, samt föreslå namn till talman, vice talman, 1 auktoriserad 
revisor med ersättare samt 2 verksamhetsrevisorer med ersättare. Talman, vice talman samt 
revisorer och revisorsersättare får ej ingå i kårstyrelsen. 

Senast 18 mars: 

- Valberedningen hämtar in namn på auktoriserad revisor med revisorsersättare från Umeå 
studentkårs revisionsbyrå. 

- Valberedningen utlyser möjligheten för medlemmarna att nominera sig själva eller annan 
medlem till någon av posterna som verksamhetrevisorer eller deras ersättare. Det åligger 
valberedningen att kontrollera att medlemskap för vårterminen är tecknat. 

- Valberedningen utlyser möjligheten för medlemmarna att nominera sig själva eller annan 
medlem till posterna som talman eller vice talman. Det åligger valberedningen att 
kontrollera att medlemskap för vårterminen är tecknat. 

Senast 12:00, 8 april: 

- Sista dag att nominera in personer till posterna som talman, vice talman, 
verksamhetsrevisorer med ersättare.  

8 april – 22 april: 

- Intervjuer genomförs med föreslagna personer. 

Senast 29 april: 

- Valberedningen fattar beslut om förslag på talman, vice talman, 1 auktoriserad revisor med 
ersättare samt 2 verksamhetsrevisorer med ersättare som tillställs konstituerande 
kårfullmäktige för slutligt beslut. 

- I det fall att vakanser återfinns för någon av posterna så åligger det valberedningen att 
löpande verka för rekrytering av nya kandidater. 
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Formerna för rekrytering och förslag på kårstyrelse 

Det åligger valberedningen att rekrytera, samt föreslå namn på kårstyrelse för det kommande 
verksamhetsåret 

Senast 18 mars: 

- Valberedningen utlyser möjligheten för medlemmarna att nominera sig själva eller annan 
medlem till någon av posterna: 

• Kårordförande  

• 1:e vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor  

• 2:e vice kårordförande med ansvar för arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor 

• En (1) ledamot med ansvar för internationalisering- och medlemsfrågor 

• Fem (5) övriga ledamöter 

- Kårordförande, 1:e vice kårordförande, 2:e vice kårordförande samt ledamot med ansvar 
för internationalisering- och medlemsfrågor ska särskilt utlysas som heltidsarvoderade 
poster. 

- I det fall att nominerad till kårstyrelsen också är nominerad till kårfullmäktige, avskrivs 
personen som nominerad till kårstyrelsen endast i det fall att personen accepterat sin 
nominering till kårfullmäktige. 

Senast 12:00, 8 april: 

- Sista dag att nominera in personer till kårstyrelsen. 

8 april – 22 april: 

- Intervjuer genomförs med föreslagna personer. 

Senast 29 april: 

- Valberedningen fattar beslut om förslag på kårstyrelse för det kommande verksamhetsåret 
som tillställs konstituerande kårfullmäktige för slutligt beslut. 

- I det fall att vakanser återfinns för någon av posterna så åligger det valberedningen att 
löpande verka för rekrytering av nya personer. 


