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Bakgrund
Valberedningen på sektionen har något diffusa arbetsuppgifter och det är svårt att
engagera en stor grupp där alla är på samma nivå. Därför vill styrelsen införa en
förändring som innebär att en av personerna i valberedningen är sammankallande.
Denna person är kontaktperson mellan styrelsen och övriga valberedningen och kallar
till valberedningens sammanträden.
Den andra delen av denna proposition handlar om själva personvalen, och processen
som ligger kring denna. I vårt reglemente hänvisas det på flera håll något i stil med
”händer det något annat så gör som THS gör”. Detta är bra, men det följs i praktiken inte,
eftersom för få inom vår sektion har ordentlig kunskap i THS styrdokument, och vet
därmed inte hur val skall gå till. Denna proposition syftar till att samla instruktioner för
hur personval ska ske på Sektionen på ett ställe, så att alla sektionsmedlemmar (och
övriga intresserade) på ett smidigt sätt ska kunna sätta sig in i valprocessen, som ju är
en kärna i en ideell förenings verksamhet.

Förklaring av begrepp och exempel:

Ledsen att det inte blir en så fin ordning på ordlistan 
Acklamation = Röstning genom att folk säger ”ja” på mötesordförandes fråga. Ex.
MO: ”Kan vi godkänna propositionen i sin helhet?”
Sektionsmötet: ”Ja!”
MO: ”Någon däremot?”
2 Sektionsmedlemmar: ”Ja!”
MO: ”Jag finner majoritet. Propositionen godkänns i sin helhet.”
Votering = Omröstning med handuppräckning eller urnval. Man räknar röster.
Vid öppen omröstning med handuppräckning kan MO finna majoritet. Om
sektionsmedlem begär rösträkning räknas det av justerare/rösträknare.
Personval = Val av förtroendevalda funktionärer. Att ställa en person mot ”ingen av
ovanstående” innebär att man alltid ska få valet att kunna bordlägga ärendet.
Röstning på detta sätt sker genom acklamation eller votering. Ex.
MO: ”Alla som röstar på Osquarulda till styrelseledamot säg ja nu.”
Sektionsmötet: ”Ja!”
MO: ”Alla som röstar på att vi bordlägger ärendet säg ja nu.”
2 Sektionsmedlemmar: ”Ja!”
MO: ”Jag finner majoritet och Osquarulda vald till styrelseledamot.”
Reservation = Om man som sektionsmedlem inte bifaller ett beslut kan man lägga in en
reservation i protokollet. Att säga ”Ja!” på frågan ”Någon däremot?” räcker inte

för reservation, utan man måste säga det till sekreteraren så att man kan föra
det till protokollet och då skrivs det in namn på alla som reserverade sig mot ett
specifikt beslut.
Majoritet = Det finns två sorters majoritet; Relativ och Absolut. Absolut majoritet
innebär att ett beslut bifalles med minst 50% av rösterna. Relativ majoritet är att
ett alternativ har fått större antal röster än övriga alternativ, dock har det första
alternativet inte nått upp till minst 50%. I mötessammanhang gäller absolut
majoritet alltid för beslut utom i blockröstning och i vissa undantagsfall där det
behövs enhälliga beslut (100% av rösterna för förslaget och ingen emot).

Förslag till beslut:


Att, i reglementet under punkt 2.1 Valberedningen efter sista stycket lägga till texten ”En av
ledamöterna i valberedningen är sammankallande, vilket betyder att den ledamoten är
kontaktpersonen mellan styrelsen och valberedningen. Sammankallande valberedare
ansvarar även för att kalla till valberedningens interna möten samt att arbetsleda
valberedningen i sitt arbete.”



Att, i reglementet under punkt 2.5.2 Vårmöte ta bort punkten ”Val av 3‐5 valberedare”



Att, i reglementet under punkt 2.5.2 Vårmöte efter punkten ”Val av sektionswaldner” lägga
till punkterna ”Val av sammankallande valberedare”, ”Val av 3‐4 valberedare” samt
”Nominering av representant till THS valnämnd”



Att, i reglementet under punkt 2.2 Mötesordning ersätta texten
”Omröstning ska ske öppet, sluten omröstning ska ske om någon sektionsmedlem så begär.
Sektionsmötet beslutar med acklamation om inte enskild medlem eller mötesordförande
begär votering. Votering innebär att beslut tas genom handuppräckning, antingen genom
att mötesordförande uppskattar hur rösterna fördelar sig eller med räkning av rösterna
om enskild medlem eller mötesordförande så begär. Vid beslut får endast två förslag ställas
mot varandra. Finns det fler förslag måste förberedande voteringar genomföras,
undantaget om det på direkt fråga från mötesordförande finns enhälligt stöd för ett
förslag.
Vid lika röstetal avgör lotten.
Vid personval ska kandidater lämna rummet efter presentation för att en fri diskussion ska
kunna hållas. Efter att valet har genomförts får kandidaterna åter komma in i rummet.

Utöver dessa föreskrifter följer sektionsmötet THS Kårfullmäktiges mötesordning.”
Med följande:
”Ordningsfråga och yrkanden väcks muntligen och avgörs direkt innan pågående sakfråga
åter upptas till behandling.
Specifikt gäller att bordläggningsyrkanden ska tas upp till beslut innan sakfrågan
eventuellt behandlas vidare. Det går inte att begära ordningsfråga i ordningsfråga. Det
skall i protokollet redovisas vem som har lagt ordningsyrkandet.
Sektionsmötet beslutar med acklamation om inte enskild sektionsmedlem begär votering.
Votering innebär att beslut tas genom handuppräckning, antingen genom att
mötesordförande uppskattar hur rösterna fördelar sig eller med räkning av rösterna om
enskild sektionsmedlem eller mötesordförande så begär. Yrkande om sluten omröstning

måste bifallas av minst 5 sektionsmedlemmar för att voteringen ska ske slutet. Då sker
detta omgående genom urnval.
Vid lika röstetal avgör lotten.
Vid beslut får endast två förslag ställas mot varandra. Finns det fler förslag måste
förberedande voteringar genomföras, undantaget om det på direkt fråga från
mötesordförande finns enhälligt stöd för ett förslag.
Vid personval ska kandidater lämna rummet, komma in en i taget och hålla presentation,
och sedan lämna rummet så att en fri diskussion ska kunna hållas. Efter att valet har
genomförts får kandidaterna åter komma in i rummet.
Vid personval ska alltid den slutliga kandidaten ställas mot ingen kandidat alls, det vill
säga val ett bordlägga personvalet.
Reservation mot beslut samt protokollsanteckning ska anmälas muntligen på
sammanträdet. Underskriven reservation eller protokollsanteckning ska senast 24 timmar
efter avslutat möte inlämnas till mötessekreterare för att vara giltig. Om reservation eller
protokollsanteckning inkommer under mötet ska denna läsas upp så snart tillfälle ges. ”



Att, i reglementet under punkt 2.3 Val vid sammanslutning ersätta texten
”Vid val till sammanslutning där antalet kandidater överstiger antalet tillgängliga poster
sker valet enligt metod i THS reglemente. Detta gäller enbart val till sammanslutning med
mer än en tillgänglig post.”
Med följande:
”Vid val till sammanslutning med fler sökande än antal poster används blockröstning. Det
innebär att varje sektionsmedlem kan rösta på lika många kandidater som det antalet
poster som ska väljas. Kandidaterna rangordnas sedan på en lista från flest till minst antal
röster. Posterna delas sedan ut så att den första posten ges till kandidaten med flest röster,
den andra posten till kandidaten med näst flest röster, och så vidare.
Om flera kandidater har samma antal röster så får samtliga kandidater en post förutsatt
att antal poster räcker till. Om det finns fler kandidater med samma röstetal än det finns
poster kvar att dela ut så sker en ny omröstning bland dessa kandidater.
I det fall en kandidat som tilldelas en post ej fått röster från en relativ majoritet av de
röstande ska valet av den kandidaten bekräftas av sektionsmötet genom vanligt beslut. Vid
avslag tilldelas posten nästa kandidat i listan, som också måste bekräftas av
sektionsmötet.”

