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Proposition om revidering av Valberedningens arbetsordning
Under den senaste terminen har styrelsen och valberedningen uppmärksammat vissa
formuleringar i valberedningens arbetsordning som är otydliga, framför allt gällande
fyllnadsval. Därför har styrelsen valt att, tillsammans med representanter för valberedningen,
se över arbetsordningen och ge förslag på ändringar som dels tydliggör tillvägagångssättet vid
meddelande av fyllnadsvalsbeslut och dels gör att arbetsordningen stämmer överens med hur
valberedningen arbetar i praktiken. För att ändra valberedningens arbetsordning krävs beslut
av stämman.
Därför föreslår styrelsen:
Att ändra 4§ i valberedningens arbetsordning
”Ansökan till något av föreningens ämbeten sker enligt instruktion, dock företrädesvis
skriftligen via email, till valberedningen.”
Till:
”Ansökan till något av föreningens ämbeten sker till valberedningen enligt instruktion.”
Kommentar: Mail har inte använts för att ansöka om en post sen vi gick över till googleformulär i april 2015, detta bör ändras.
Att ändra 8 § 1 st 3m i valberedningens arbetsordning
”I dessa fall samt i andra fall då enkel majoritet röstar för detta kan valberedningen besluta att
motivera två eller flera kandidater, istället för att nominera någon.”
Till:
”I dessa fall samt i andra fall då enkel majoritet röstar för detta kan valberedningen besluta att
nominera två eller flera kandidater, istället för att inte nominera någon”
Kommentar: valberedningen nominerar den som är bäst lämpad för en viss post. Om två
eller flera personer är lika lämpade för att inneha en viss post har valberedningen som praxis
att nominera alla kandidater som är lämpade. Att inte nominera någon ser mer ut som att
ingen av kandidaterna är lämpade. Det blir missvisande.
Att ändra 11 § 3st i valberedningens arbetsordning
”Ansökningar skickas till valberedning@jf-uppsala.se. Om styrelsen får in förslag eller
ansökningar ska dessa vidareförmedlas skriftligt via email till valberedningen för beredning”
Till:
”Ansökningar sker till valberedningen enligt instruktion”
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Kommentar: Konsekvensändring om 4 § ändras till att det inte står om mail så borde
förslagsvis det ändras vad gäller fyllnadsval också
Att ändra 10 § st 3 i valberedningens arbetsordning:
”Valberedningen är ej skyldig att redovisa sökandens identitet innan föreningsstämma eller
fyllnadsval. Protokoll innehållande nomineringar lämnas ut på begäran av föreningsmedlem
efter val.”
Till
”Valberedningen skall ej redovisa sökandens identitet innan föreningsstämma eller
fyllnadsval. Protokoll innehållande nomineringar lämnas ut på begäran av föreningsmedlem
efter val.”
Kommentar: I dagsläget finns praxis inom valberedningen att man inte ska avslöja en
sökandes identitet innan nomineringarna gått ut. Syftet med detta är att alla sökande ska
behandlas lika, att valberedningen ska tillåtas nominera den bäst lämpade och att minska
risken för påtryckningar när två eller flera personer söker samma ämbete, vilket är en viss
risk vid t.ex. styrelseposter eller förmansposter. Eftersom valberedningen hela tiden söker
nominera den bäst lämpade är det därför inte lämpligt att man delar med sig av sökandes
identitet innan nomineringsförfarandet. Detta hindrar inte en sökande från att själv avslöja
vad den sökt om den så önskar.
Vidare är det även lämpligt att införa denna praxis i arbetsordningen för att valberedningen
ska kunna genomföra nomineringsprocessen ostört och kunna säkerställa sin objektivitet.

Att ändra 11 § 6st i valberedningens arbetsordning:
”Styrelsen fyllnadsväljer och kommunicerar valet till den valda, valberedningen samt övriga
som berörs av valet.”
Till:
”Styrelsen fyllnadsväljer och kommunicerar sedan valet till valberedningen. Valberedningen
informerar den valda samt övriga personer som berörs av valet.”
Kommentar: Det är mer rimligt att styrelsen, när styrelsen har tagit beslut för fyllnadsval,
meddelar valberedningen om det och att sedan valberedningen i sin tur meddelar de valda.
Detta eftersom valberedningen redan har alla kontaktuppgifter och för att det är bättre att all
kommunikation går via valberedningen vid val.
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