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§1 Historik
Denna Policy antogs på Höstterminsmöte 1 2016,
redigerades på Höstterminsmöte 1 2017 och
redigerades senast på Vårterminsmötet 2019.

§2 Syfte
Syftet med Policyn är att klargöra Valberedningens
arbete, hur valprocessen ska se ut samt hur
valförfarandet på Sektionsmötet ska gå till.

§3 Sluten valprocess
Valberedningens intervjuer och insamlande av
kandidaturer sker i förtroende och information
därifrån får inte spridas till utomstående eller
andra års Valberedningar. Relevant information
om kandidaterna får delges till Sektionsmötet vid
tidpunkten för valet. Valberedningsfunktionärerna
skall alltid vara objektiva i sin bedömning i
samtliga delar av valprocessen.

§4 Intervjuer och Kandidatur
§4:1 Intervjuer

§4:2 Valförfarande på Sektionsmöte

Valberedningen intervjuar de kandidater till poster
de finner lämpligt. Poster med ekonomiskt ansvar,
ansvar för alkoholhantering och poster med
inflytande bör intervjuas. Övriga poster valbereds
på ett sätt som Valberedningen finner lämpligt.

Valförfarande på Sektionsmötet ser ut som följer:
• Kandidater till Styrelseposter ska
presentera sig, och har då totalt 10 minuter
för presentation och utfrågning, varav
presentationen får pågå maximalt 5
minuter. Diskussionstid bestäms av
Sektionsmötet.
• Kandidater till utskottsledarposter ska
presentera sig, och har då totalt 6 minuter
för presentation och utfrågning, varav
presentationen får pågå maximalt 3
minuter. Diskussionstid bestäms av
Sektionsmötet.
• Kandidater till resterande
funktionärsposter har totalt 6 minuter för
presentation och utfrågning, varav
presentationen får pågå maximalt 3
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minuter. Diskussionstid bestäms av
Sektionsmötet.
§4:3 Nära relationer

§4:4 Tillvägagångsätt för vakanta poster

Valberedningsledamot som har eller har haft en
nära relation till en kandidat bör ej delta i
valberedningen av denna.
Vakanta poster kan sökas på Sektionsmöten och
Styrelsens protokollmöten. Poster som sökes på
Styrelsens protokollmöten måste vara vakantsatta
innan mötet. Poster som blir vakantsatta under
mötet kommer inte gå att söka förrän
nästkommande tillfälle.

§5 Valberedning av Valberedningen
§5:1 Val av efterträdande Valberedning
Avgående Valberedning valbereder sina
efterträdare.
§5:2 Valberedning av Sittande Valberedningsledamöter
Valberedningsledamöter som planerar att söka
eller motkandidera funktionärsposter bör inte
delta i valberedningsprocessen kring de berörda
utskotten eller Styrelseledamot med ansvar för de
berörda utskotten.
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