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Allmänt  
Detta dokument är ett styrdokument som tillhör Studentkåren i Skövde. Det ingår i regleringen av 
Studentkåren i Skövdes verksamhet och är därmed ingående i en serie dokument som reglerar olika 
aspekter av Studentkårens verksamhet. 
 
I detta dokument återges processer för val till förtroendeposter i organ inom Studentkåren i Skövde  
 

Ägare  
Beslut om förändringar i detta dokument får ske av och endast av Fullmäktige.  
 

Dokumenthistorik  
Detta är en lista över samtliga införda revideringar i av detta dokument. Denna version antogs 
ursprungligen 1999-12-08.  
 
Antaget på Fullmäktigemöte 991208  
Ändrat på Fullmäktigemötet 000127  
Reviderat på Fullmäktigemöte 001031  
Reviderat på Fullmäktigemöte 011206  
Reviderat på Fullmäktigemöte 030522  
Reviderat på Fullmäktigemöte 050202  
Reviderat på Fullmäktige 080327  
Reviderat på Fullmäktige 091029  
Reviderat av Fullmäktige 2012-11-01 
Reviderat av Fullmäktige  
 
 
 
 
Denna sida är ej att betrakta som en del av styrdokumentet. Texten får ändras fritt utan beslut av 
fullmäktige när uppdateringar är aktuella. Ändringar på denna sida bör dock endast göras i samband 
med ordinarie revideringar. 
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Kapitel 1: Allmänt om Valberedningen  
Allmänt  
§1 Valberedningen ansvarar för att ta fram förslag på kandidater till:kandidater till listade poster i de 
verkställande organen: 

- Kårstyrelsen 

- Sexmästeriet 

- Talmanspresidiet 

- Revisorer 
Kårstyrelsen 

§2 Valberedningen ansvarar för att förrätta val till Fullmäktige.  
 
§3 Valberedningen ansvarar för att infodra samla in nomineringar till Valberedningen.  
 
Mandatperiod  
§4 Valberedningen väljs av Fullmäktige under tredje höstmötet. Mandatperioden sammanfaller med 
kalenderåret.  
 
Sammansättning  
§5 Valberedningen ska minst bestå av tre (3) ledamöter. 
 
§6 Valberedningsledamot får ej inte kandidera till någon förtroendepost inom SiS förutom, 
Fullmäktige och Valberedningen undantaget. 
 
Ansvarighet 
 §7 Valberedningen är ansvarig inför Fullmäktige för sin verksamhet.  
 
Åligganden  
§98 Valberedningens arbete ska bygga på inkomna nomineringar.  
 
§9 Det åligger även Valberedningen att:Åligganden  

- Upprätta tidsplaner för val till Fullmäktiges första vårmöte. 
 Upprätta rapport om valresultatLämna in röstprotokoll från Fullmäktigevalet till Fullmäktiges 

tredje vårmöte. 
 

Nomineringar 
§10 För att vara giltiga måste nomineringar innehålla kandidatens för- och efternamn, 

telefonnummer, e-postadress samt vilken eller vilka poster kandidaten nominerats till.1. Till 

Fullmäktigeval infordra nomineringar enligt SiS stadga, reglemente för valförfarande och beslut av 

Fullmäktige. 

Möte  
§10 11 Valberedningen sammanträder på kallelse av Valberedningens sammankallande, eller när 
minst en tredjedel (1/3) av Valberedningen så begär. Första mötetSaknar Valberedningen 
sammankallande kallars av Kårordförande  till mötetsom leder detta möte till dess att en 
sammankallande för Valberedningen har valts.  
 
Protokoll  
§11 12 Protokoll ska föras vid Valberedningens möten. 
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Beslutsfattande  
§12 13 Valberedningen är beslutsmässig om minst hälften av de invalda ledamöterna är närvarande.  
 
§134Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor. Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor. Vid 

lika röstetal äger sammankallande utslagsröst, detta gäller dock inte vid personval då det är lotten 

som ska fälla avgörande.Vid lika röstetal äger sammankallande utslagsröst, vid lika röstetal i 

personval avgör lotten. 

Kapitel 2: Val till Fullmäktige 
 
Allmänt  
§1 Val till Fullmäktige ska årligen äga rum under mars månad. Dagar och tider för val fastställs av 
Fullmäktige efter förslag från Valberedningenföreslås av Valberedningen och fastställs av 
Fullmäktige. 
  
Nominering  
§2 Varje medlem i SiS äger rätt att nominera kandidater till Fullmäktige. 

Nomineringsperioden ska vara i minst två (2) veckor. Nomineringar ska anslås senast en (1) vecka 

innan nomineringsperiodens start. 

En lista över alla giltiga nomineringar ska offentliggöras senast två (2) veckor innan första valdagen. 

  

§3 3 Röstlängd upprättas dagen före första valdagen. Upptagna i röstlängden är SiS medlemmar. 
  
Valförfarande  
§4 4 Röstberättigade är alla som är upptagna i röstlängden. Röstberättigad äger en (1) röst. 
  
§55 Vid valförrättning ska namn och presentation av samtliga nominerade kandidater som 
accepterat sin nominering finnas tillgängliga för beskådande. 
 
§66 Valförrättning ska ske i en av Valberedningen fastställd lokal av minst två (2) av Valberedningen 
utsedda valförrättare.  
Vid valförrättning ska namn och presentation av samtliga nominerade kandidater som accepterat sin 
nominering finnas tillgängliga för beskådande. 
§6 77 Röstning ska ske med av Valberedningen anvisad valsedel. 
  
§7 88 Röstande ska uppvisa giltig fotolegitimation. Valförrättare ska pricka av den röstande i 
röstlängden. Därefter ska valsedel nedläggas i valurnan. 
  
§8 99 Då valförrättning avslutas för dagen ska minst två (2) av Valberedningen utsedda valförrättare 
försegla valurna och tillse se till att denna kommer i säkert förvar. 
 
§100 Minst tre (3) rösträknare ska utses av valberedningen. Dessa får inte kandidera i valet. 
 
§10 111 Röstsammanräkningen är offentlig och ska företas under kontroll av minst tre (3) av 
Valberedningen utsedda personer som inte kandiderar i valetsamtliga rösträknare. Tid och plats för 
rösträkning ska anslås offentliggöras minst en (1) vecka innan sammanräkningen.  
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§122 Röster som av rösträknarna bedöms vara oläsbara eller inkorrekta ska ogiltigförklaras.  
 
§133 Valförrättning kan ske digitalt. Vid digital röstning måste det säkerställas att endast SiS 
medlemmar kan rösta. För att använda digital röstning måste rutin för digital röstning godkännas av 
Fullmäktige. I de fall digital röstning används gäller inte §6-12 i detta kapitel. 
Vid lika antal röster ska lotten avgöra.  
§144 I de fall där Valberedningen vid senare tillfälle upptäcker att röst har avlagts på en 
oidentifierbar person kommer denna röst att ogiltigförklaras, och röstresultatet revideras således.  
Röstresultatet ska anslås senast tre (3) dagar efter rösträkning. 
§11 155 De ordinarie personmandaten innehas av de sexton (16) kandidater som efter rösträkning 
erhållit flest röster. 
 
§166 Vid lika röstetal ska lotten avgöra.  
 
§177 Röstresultatet ska offentligöras senast tre (3) dagar efter rösträkning. 
  
Besvär  
§12 188 Röstberättigad som vill göra gällande att Fullmäktigevalet inte har ägt rum stadge- eller 
reglementsenligt kan senast en (1) vecka efter offentliggörande av valresultatet anföra besvär till 
Kårstyrelsen. Kårstyrelsen bereder ärendet till Fullmäktigemötet. Vid behandling av denna fråga ska 
Fullmäktige beakta anförda besvär, protokoll vid rösträkningen samt Valberedningens yttrande i 
frågan. Finner Fullmäktige att det har förekommit fel, som kan antagas ha inverkat på valets utgång, 
har Fullmäktige rätt att ogiltigförklara valet och utlysa nyval. Då detta sker ska Fullmäktige föreskriva 
tidsplan för val. 
 
Fyllnadsval  
§13 1919 Om en plats i Fullmäktige är vakant kan Fullmäktiga uppdra åt Vvalberedningen att förrätta 
fyllnadsval. 
I de fall där vakant Fullmäktigedelegatplats finns eller i de fall då någon Fullmäktigedelegat frånfallit 
kan Fullmäktige uppdra åt Valberedningen att förrätta fyllnadsval. Erforderliga instruktioner ska 
föreskrivas av Fullmäktige till Valberedningen. 

Kapitel 3: Val till Kårstyrelsen, fristående utskotts 

styrelserSexmästeriet, revisorer samt Fullmäktiges presidium 
  
Nominering  
§1 Endast medlem i SiS äger rätt att nominera kandidater till Kårstyrelsen, Sexmästeriet, revisorer 

samt, Fullmäktiges presidium och de fristående utskottens styrelser. 

  

Kandidatutfrågning  
§32 Valberedningen ska utlysa en offentlig utfrågning av samtliga kandidater som tackat ja till sin 
nominering. Denna ska hållas senast tre (3) veckor innan Fullmäktigemötet som ska behandla valet. 
 Nomineringar ska anslås senast en (1) vecka innan nomineringsperiodens start. 
§23 Senast två (2) veckor innan Fullmäktigemötet ska följande lämnas till Fullmäktiges presidium: 

- En lista över alla giltiga nomineringar 

- Valberedningens förslag 
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En lista över alla giltiga nomineringar ska offentliggöras senast två (2) veckor innan Valberedningen 
§45 Då vakanser finns i följande verkställande organ: revisorer, Fullmäktiges presidium, Kårstyrelsen 
och fristående utskotts styrelse kan fyllnadsval anordnas av Valberedningen.  
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Kapitel 4: Val till Valberedningen  
 
Nominering  
§1 Endast medlem i SiS äger rätt att nominera kandidater till valberedningenValberedningen. 
 
Nomineringsperioden är ska vara i minst två (2) veckor. Nomineringar ska anslås senast en (1) vecka 
innan nomineringsperiodens start.  
 
En lista över alla giltiga inkomna personer som accepterat sin nomineringnomineringar ska 
offentliggöras senast två (2) veckor innan valberedningen ska lämnas över till Kårstyrelsen senast en 
(1) vecka efter nomineringsperioden slutFullmäktigemötet som ska behandla valet. 
 
Fyllnadsval  
§2 Vid vakans i Valberedningen kan Kårstyrelsen utlysa fyllnadsval. Tidsplan fastställs då av 
Kårstyrelsen. 
  
 
§1 Vakanta poster i Kårstyrelsen och fristående utskotts styrelserSexmästeriet kan tillsättas interimt 
av antingen det organ där vakansen finns eller av Fullmäktige. Denna typ av tillsättningar ska 
användas med försiktighet. 
 
§2 Vakanta poster i Vvalberedningen kan tillsättas interimt av Kårstyrelsen. 
  
§3 Interima tillsättningar ska rapporteras till nästkommande Fullmäktigemöte. 
  
§4 Vid interima tillsättningar ska fyllnadsval hållas så snart det är möjligt. och dDen interima 
tillsättningen kan som längst gälla tills nästnästa Fullmäktigemötentill dess att fyllnadsvalet är 
avslutat. 


