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Motionssvar angående förtydligande av 
valberedningens uppdrag 
Styrelsen rekommenderar att  avslå Carl Magnus Bruhner och Louise Lagos motion angående 
valberedningens uppdrag med nedanstående anledning. 
 
I motionen berörs i stora drag fyra punkter.  

1. Hur valberedningen väljs. 
2. Hur många personer valberedningen får nominera till en post.  
3. Valberedningens koppling till styrelsen genom att lämna en plan inför sektionsmöte.  
4. Att de sökande till en post ska kunna visa upp sin kandidatur.  

 
Nedan diskuteras varje punkt för sig.  
 

1. Hur valberedningen väljs. 
Detta berör motionens första och andra att-sats. 
I dagsläget väljs valberedningens ordförande av sektionsmöte, efter nomineringar 
framtagna av styrelsen. Sedan väljs ledamöter av styrelsen på förslag av 
valberedningens ordförande. Varje utbildning som sektionen representerar skall vara 
representerade i valberedningen. 
 
Skulle valberedningen väljas av sektionsmötet ser vi i styrelsen oklarheter i vem som 
skulle nominera kandidater. Detta blir ett problem eftersom det inte finns specificerat i 
stadgarna exakt hur många som ska ingå i valberedningen, vilket vi tycker skulle behöva 
ingå om en sån här förändring skulle ske. 
 
Vi ser inte att det finns anledning att ändra en process som i dagsläget fungerar bra. 
 

2. Hur många personer valberedningen får nominera till en post. 
Detta berör motionens tredje att-sats. 
Vanligtvis nomineras en kandidat till en post av valberedningen. Styrelsen är dock av 
den mening att stor vikt idag ligger vid valberedningens nominering. Skulle 
valberedningen ha två jämnstarka kandidater och prompt måste välja en, så finns stor 
risk att den andre väljer att inte motkandidera då denne blivit “bortvald”. 
 
Vi tror på att ge den friheten till valberedningen att de har möjligheten att inte strikt 
nominera endast en kandidat. Detta öppnar upp för att i fallet att två jämnstarka 
kandidater söker en post nominera båda och låta sektionsmötet välja.  
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Vi tror att detta öppnar upp för bättre lämpade personer på posterna och att inte bra 
kandidater faller bort innan sektionsmötet. Vi tror också att en situation med flertalet 
kandidater uppmuntrar sektionsmötet till sakligare diskussioner och mer reflektion 
inför sitt val och innebörden av posten i fråga. 

 
3. Valberedningens koppling till styrelsen genom att lämna en plan inför sektionsmöte.  

Detta berör motionens fjärde att-sats. 
Valberedningen skall två månader innan sektionsmötet lämna in en plan för sitt arbete. 
Denna plan handlar inte om att styrelsen har åsikter om valberedningens arbetsprocess 
utan enbart om att att säkerställa att sektionens reglemente följs kring punkter som rör 
valberedningens process och att underlag kommer i tid inför sektionsmötet. Det är en 
bra extrakoll på att regler följs och därför anser styrelsen att det är en bra funktion att 
bibehålla. 
 

4. Att de sökande till en post ska kunna visa upp sin kandidatur.  
Detta berör motionens femte att-sats. 
Styrelsen ser inget behov av en funktion av att sökande kan visa upp sin kandidatur. Det 
finns i dagsläget inget som säger att en medlem inte får meddela andra om sin 
kandidatur på eget initiativ. 
 
Vi tror det kan främja en osund hets kring att kandidera, och att det kan upplevas värre 
att inte bli nominerad. Poster med lägre söktryck riskerar att kunna missgynnas av 
större förväntningar på en profilering.  
 
Vi ser framförallt att detta skulle öka pressen och tröskeln för de sökande, där ökad 
press kan sätta en skev förväntan av vad en person ska klara av med sitt uppdrag. Detta 
kan i sin tur uppmuntra till arbetsbörda föga förenlig med sektionens mål angående 
hållbart engagemang.  
 
Att uppmuntra någon form av kampanj för sin kandidatur (genom en officiell 
kandidat-plattform) är något som styrelsen inte vill stå bakom, då den finner att en 
lyckad kampanj ej starkt relaterar till god förmåga att utföra ett bra arbete. 
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