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Sammanfattning

Denna rapports syfte är att redogöra för hur Valberedningen 2013 har fullgjort sitt uppdrag. Det som 
närmast styr Valberedningens verksamhet är reglementet för valförfarande. I denna framgår följande 
åligganden för Valberedningen:

1. Till Fullmäktigeval infordra nomineringar enligt SiS stadga, reglemente för valförfarande 
och beslut av Fullmäktige.

2. Förrätta val till Fullmäktige enligt SiS stadga och reglementen.

3. Vid val till Kårstyrelse, fristående utskotts styrelser, revisorer samt Fullmäktiges presidium 
ska Valberedningens förslag på kandidater lämnas till Kårstyrelsen minst två (2) veckor 
innan Fullmäktigemötet som ska behandla valet.

4. Upprätta rapport om valresultat till Fullmäktiges tredje vårmöte.

5. Framlägga verksamhetsberättelse till Fullmäktiges första (1:a) vårmöte efter 
mandatperioden.

6. Upprätta tidsplaner för val till Fullmäktiges första vårmöte.

Utöver detta följer givetvis ansvarsfull hantering av resurser och öppenhet och tydlighet i 
kommunikation.

Valberedningens egna bedömning av sitt uppfyllande av dessa åtaganden:
1, 2 och 3. Propositioner har inkommit inom den föreskrivna tiden.

4. Detta åliggande genomförde Valberedningen inte! I efterhand kan vi inte göra annat än att genant 
erkänna denna miss och gör det bästa vi kan av situationen genom att avlämna rapport här i vår 
verksamhetsberättelse. Rapportpunkten återfinns under rubriken Val till Kårfullmäktige.

5. Uppfylls genom detta dokument.

6. Genomfördes. Valberedningen önskar dock påpeka att enligt nuvarande formuleringar ges inte 
mycket utrymme för variation av tidsplanerna. Detta i kombination med att Valberedningen inte kan 
påbörja valprocessen innan första vårmötet gör att nästan alla former av förseningar/förhinder som 
uppstår riskerar att spräcka tidsplanen. Valberedningen föreslår därför att Kårfullmäktige överväger 
att ge kommande valberedningar mandat att själva sätta tidsplan och ändra punkt 6 till en 
rapportpunkt samt att minska detaljstyrningen i nuvarande formuleringar.
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Val till Kårfullmäktige

Inför valet till Kårfullmäktige blev 8 personer nominerade till fullmäktigeledamot. Genom att 
väljare kan direktnominera en kandidat kom det att bli fler personer som blev valda, totalt 13 
personer blev valda till Kårfullmäktige. Några av de valda valde dock att avgå från sin post när de 
blev valda. Valberedningen frågade inte efter en motivering eftersom det inte är vår uppgift och 
därmed inte av intresse för oss att veta varför. En sak att notera dock är att vid direktnominering 
görs ingen kontroll ifall kandidaten har givit sitt medgivande till a<mtt ställa upp i valet till 
Kårfullmäktige så det är fullt möjligt att valda delegater har blivit valda utan att ens veta att ett val 
pågick. Valdeltagandet låg på 41 deltagare med totalt 38 giltiga röster. För att en röst skulle vara 
giltig krävdes att en och endast en ruta på röstlappen var förkryssad. Det fanns en ruta för varje 
kandidat som inför valet blivit nominerade och tackat ja till denna samt en ruta för 
direktnominering. Vid direktnominering krävdes även att den direktnominerade kandidaten 
identifierades med för- och efternamn samt personnummer eller inlogg på Högskolan och att denna 
information var tydligt textad. Blanka röster räknades som ogiltiga.

Röstlistan skrevs ut den första valdagen, 18 mars och valet pågick fram till 25 mars. Resultatet från 
valet offentliggjordes den 28 mars d.v.s. tre dagar senare.

Val till verkställande organ

Till Valberedningens skräckblandade förtjusning inkom väldigt många nomineringar. Av dessa 
tackade 51 under vårens reguljära val samt 9 under höstens reguljära val ja till sin nominering. Det 
var oss till stor glädje att se ett så stort intresse för att få chansen att få tillhöra skaran SiS 
förtroendevalda, men det innebar en stor tidspress att hinna genomföra alla intervjuer, sammanställa 
material samt diskutera kandidaterna. Det var oss till stor hjälp att Valberedningen bestod av fem 
personer.

Överlag visade även kandidaterna på hög kvalitet. De var pålästa, gav givande svar och hade 
intressanta idéer. Valberedningens förslag kom att få många motnomineringar vilket vi såg som ett 
tecken på den höga kvaliteten på kandidaterna och hur svårt det var att välja vilka egenskaper 
verksamheten främst behövde snarare än att förslaget var dåligt.

Den offentliga utfrågningen under våren hade dock en stor brist i sin planering. Utfrågningen blev 
kraftfullt försenad av att ansvarig för utskrifter i Valberedning underskattade hur lång tid det tog att 
skriva ut intervjuprotokoll, CV och personligt brev till samtliga kandidater. Informationen till de 
kandiderande fullmäktigedelegaterna fick även kritik om att vara otydlig då inte alla hade fått det 
klart för sig om att de, om de blev valda, hade närvaroplikt på den offentliga utfrågningen. Utöver 
detta upplevde Valberedningen de offentliga utfrågningarna som givande för såväl Valberedningen 
som de närvarande och det var överlag ett aktivt deltagande av många.

Fyllnadsval till verkställande organ

Kassör i kårstyrelsen och skattmästare i sexmästeristyrelsen förblev vakant efter det reguljära valet 
och under mandatperioden avgick Bläckmästaren. Då det hölls ett reguljärt val för två poster i 
kårstyrelsen passade vi i Valberedningen på att utlysa kassörsposten under detta valet. Denna 
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lösning kom vi dock på under processen och därmed var det inte från början av valprocessen tydligt 
att även kassörsposten fanns och att den skulle innebära ett direkt tillträdande. Vi kompenserade 
efter bästa förmåga för detta genom att ge ut information under valprocessen och genom att 
informera alla kandidater.

Valberedningen anordnade fyllnadsval för Sexmästeristyrelsen för de två vakanta posterna 
bläckmästare samt skattmästare. Processen kom att bli väldigt kort för att hinna med inför tredje 
höstmötet. Båda posterna har kravet att kandidaten ska vara en invald sexmästerist och därför valde 
Valberedningen att utlysa fyllnadsvalet genom att maila till maillistorna: 
aktiv@skovdesexmasteri.se, alumni@skovdesexmasteri.se och pool@skovdesexmästeri.se. Dessa 
listor går till alla sexslavar samt aktiva sexmästerister, sexmästerister som inte längre är aktiva samt 
sexmästerister som inte längre är aktiva men som är intresserade av att jobba ibland. Därmed skulle 
alla som kunde kandidera till posterna bli informerade. Följande information gick ut till dem den 26 
november:

Hej alla Sexmästerister!

Valberedningen informerar er nu om fyllnadsval till de två tomma posterna i sexmästeristyrelsen, 
bläckmästare och skattmästare.

När?
Tidsplanen är att nominering är öppen från och med nu fram till nu på lördag. På söndag är det 
nämligen propositionsstop och då måste Valberedningen lämna in propositionen om fyllnadsval till 
Kårfullmäktige. Men ju tidigare ni nominerar desto lättare är det att kunna planera in intervjuer så 
tveka inte!

Vilka kan väljas?
För att vara valbar måste man:
1. Vara invald (antingen sexmästerist eller SCUD)
2. Vara minst 20 år (Svensk lag kräver att serveringsansvarig är minst 20 år)

När tillträder man?
Vilka som blir valda beslutas av Kårfullmäktige vid deras nästa möte (tisdagen den 10 december). 
Eftersom det är ett fyllnadsval så tillträder man från det att Kårfullmäktiges beslut vunnit laga kraft 
och mandatperioden är fram till den 31 juni 2014.

Vad innebär posterna?
För båda posterna gäller vissa generella saker som följd av att vara del av Sexmästeristyrelsen. 
Tillsammans med övriga i Sexmästeristyrelsen ska man gå som serveringsansvarig vid öppetkvällar, 
hjälpa övriga i styrelsen och man kan även komma att ha gruppansvar.

Bläckmästare:
Som Bläckmästare ansvarar man för SköSex dokumentation. Det innebär att man är sekreterare på 
styrelsemötena och ser till att beslut protokollförs och skrivs under på rätt sätt. Dessutom ansvarar 
man för att interna styrdokument (som t.ex. passbeskrivningar och arbetsbeskrivningar) hålls 
uppdaterade.

Skattmästare:
Som Skattmästare ansvarar man för budgeteringen av SköSex ekonomi. Det innefattar att ha en 
ekonomisk översikt över intäkter/utgifter samt att beslut som fattas av styrelsen är finansiellt sunda.
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Hur nominerar jag?
Skicka ett mail till valberedningen@studentkaren.se
Mailet ska innehålla:
Namn på den nominerade:
Vilken/vilka poster den är nominerad till:
Minst en av följande (men helst båda då det underlättar dramatiskt för Valberedningen att nå 
personen)
Mail:
Telefonnummer:

Med vänliga hälsningar
Valberedningen genom Oscar Danielsson, sammankallande i Valberedningen 

Utförande av arbete

På grund av sjukdom och avhopp inom Valberedningen fanns det under absoluta majoriteten av 
höstterminen enbart en aktiv valberedare som kunde delta i intervjuer och Kårstyrelsen hade inte 
möjlighet att fyllnadsvälja valberedare tillräckligt snabbt då behovet uppstod under den reguljära 
valprocessen för hösten och beslutet om att ha fyllnadsval för Sexmästeristyrelsen kom sent. På 
distans diskuterades inom Valberedningen fram en tolkning att vi inte skulle lämna ett förslag 
eftersom det skulle vara att ge för mycket informell makt hos en valberedare. Förslag från 
Valberedningen är förvisso enbart ett förslag men de kandidater som blir föreslagna har en tydlig 
fördel i valprocessen och då enbart en valberedare närvarat på samtliga intervjuer skulle ett förslag 
enbart vara baserat på en persons upplevelser och därmed för subjektivt för att motivera ett formellt 
förslag.

Det generella arbetssättet inom Valberedningen har främst byggt på många och långa diskussioner 
där vi har eftersträvat att ha högt i tak för att alla aspekter av vårt arbete och våra beslut ska ha blivit 
belyst ur så många perspektiv som möjligt.

I övrigt anser inte Valberedning att det finns något av vikt att informera om kring det praktiska 
utförandet av vårt uppdrag

Ekonomi

Under mandatperioden har Valberedningen spenderat under 500 kr vilket är väl inom budget. 
Budgetposten för Valberedningen låg på 5000 kr.

Information

En av de viktigaste uppgifterna Valberedningen har utöver den faktiska administreringen av våra val 
är informationsspridning. Vi har därför försökt ta steg mot att göra processerna kring valen mer 
tydliga genom att bland annat synliggöra Kårfullmäktigevalet mer genom att kandidaterna gavs 
möjlighet att skriva ut affischer ur vår budget för att synliggöra dem själva som kandidater och 
därigenom valet självt. Vi har även gjort vårt yttersta för att synliggöra val vi ansvarat för på 
campus som på SiS hemsida och facebook.
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Vissa brister har funnits i informationsspridningen, främst under höstens fyllnadsval i 
Sexmästeristyrelsen. I backspegeln hade det kunnat vara av intresse att göra det mer allmänt känt 
trots den stora tidspressen och den begränsade skaran som var behöriga sökande. Sett till vår 
bristande mankraft i den stunden samt att det var ett fyllnadsval och därmed ett fullgott ordinarie val 
hållits så var dock i vår uppfattning informationen tillräcklig. Vi har även brustit i löpande 
dokumentation i form av att mötesprotokoll inte har förts. Vi ser ett värde i att Valberedningens 
dokumentationskrav skulle kunna tydliggöras mer i vad som anses viktigt att dokumenteras då 
flertalet av våra möten har varit diskussionsmöten där vi har diskuterat kandidaters personliga och 
professionella lämplighet vilket vi av integritetsskäl anser inte borde dokumentföras.

Ett område där vi kunde ha valt en annan väg är kring Valberedningens förslag. Vi valde att inte 
vara för uttömmande i våra motiveringar för att vårt förslag inte skulle vara för styrande. 
Valberedningens förslag är i sig en tydlig fördel för dessa kandidater i att alla andra kandidater blir 
automatiskt strukna och måste aktivt markera att de vill kandidera mot Valberedningens förslag. 
Valberedningen har även varit med i hela processen och haft som uppgift att diskutera fram 
lämpligaste kandidaterna. Vi upplevde att om vi skrivit långa motiveringar till varje kandidat hade 
det blivit än mer sneddrivet. Det andra sättet man kunnat se på det är att om vi haft mer uttömmande 
motiveringar hade det kunnat vara lättare att bedöma kriterierna vi hade utgått ifrån inom 
Valberedningen och därmed bättre väga gentemot sina egna bedömningskriterier.

Vi ser dock detta främst som en avvägningsfråga och inte att endera synsätten är mer rätt/fel än det 
andra. Om Kårfullmäktige har andra åsikter kring hur information eller arbetssätt ska genomföras så 
står det givetvis inom deras makt att ge andra direktiv men då vi inte har fått några sådana så har vi 
agerat utefter vårt eget omdöme.

Avslutande ord

Det har varit ett spännande år för såväl Valberedningen som organisationen. Vi har upplevt ett 
kraftigt uppsving i såväl valberedares antal som intresse och deltagande i valfrågor. I valet 2012 
hände något som inte hänt på länge; två närvarande kandidater som båda kandiderade till samma 
post. Detta skedde på mångfalt fler poster under vårt år och det gladde oss omåttligt då det är ett 
sundhetstecken att så många anser att vara en förtroendevald i Studentkåren i Skövde är något som 
är åtråvärt och något man är beredd att kämpa för. Vi hoppas att trenden håller i sig och att våra 
efterträdare kommer ha än mer kandidater att ta ställning till!
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Valberedningen 2013 intygar att detta dokument är en korrekt framställning:

____________________________ ____________________________

Oscar Danielsson, sammankallande Robin Bergmark, ledamot

____________________________ ____________________________

Linus Pernyer, ledamot Emelie Sanne, ledamot – oktober 2013

____________________________

Johannes Smidelöv, ledamot – juni 2013
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