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Motion angående förtydligande av valberedningens uppdrag och 
oberoende 
Med anledning av diskussionen angående valberedningen och dess uppdrag på senaste höstmötet 
anser vi att spelreglerna måste specificeras så att det inte råder något tvivel kring sektionens 
förväntan på valberedningen. Vi är fast övertygade om att en valberednings uppdrag är att presentera 
endast så många förslag på kandidater att de samtliga kan bli valda. Är det en position som ska väljas 
ska därför maximalt en kandidat presenteras som valberedningens förslag. Valberedningen ska väljas 
av sektionen med uppdrag att intervjua samtliga kandidater och presentera det bästa förslaget just 
därför att sektionens medlemmar inte har möjlighet att ta del av denna process. Valberedningen 
agerar därför ombud för hela sektionen att föreslå de personer de anser mest lämpliga att föra 
sektionsarbetet framåt. Är valberedningen otydlig i detta arbete så får sektionens medlemmar betydligt 
sämre förutsättningar i de val som hålls på sektionsmöten. 

Vidare anser vi att valberedningens oberoende behöver förstärkas för att tydliggöra att dess arbete är 
för sektionens medlemmar och helt frikopplat från sektionens styrelse. Vi föreslår därför att hela 
valberedningen väljs av sektionsmötet, och att alla dess kopplingar till sektionens styrelse stryks från 
reglementet. Detta bidrar till förstärkt transparens, samt att styrelsen inte kan lägga sig i 
valberedningens arbete. 

Avslutningsvis önskar vi en större transparens gällande kandidaturer till sektionens förtroendeposter. 
Att uppdra till valberedningen att tillhandahålla en plattform (t.ex. sektionens hemsida, Facebook, etc.) 
där kandidaturer samt eventuella motkandidaturer tydligt kan presenteras (om kandidaten så önskar) 
skulle bidra till betydligt förbättrad insikt och transparens för sektionens medlemmar. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi:  

Att ändra sektionens stadga §5.12 punkt 14 till att lyda ”Välja valberedning” 

Att ändra sektionens stadga §6.1 stycke 2 till att lyda ”Valberedningens ledamöter väljs av 
sektionsmötet.” 

Att till sektionens stadga §6.2 första stycket tillägga ”Det åligger valberedningen att till varje post ta 
fram endast så många kandidater att de alla stadgeenligt kan väljas.” 

Att i sektionens reglemente §12 stryka punkt 3 angående att för sektionsstyrelsen presentera en plan 
kring kandidatsökande 

Att i sektionens reglemente §12 tillföra en ny punkt med lydelsen ”Tillhandahålla en plattform för 
samtliga kandidater som vill presentera sin kandidatur för sektionen.” 
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