
Proposition 21 
 
Kommentar: Vi tycker att det ska finnas tre personer i valberedningen (VB) för att en 
person inte ska styra allt, samt att det är bra med ordförande då arbetet blir mer 
uppstyrt på det viset. För att kunna täcka upp för avhoppande VB som vill kandidera 
måste en ny person kunna väljas vilket vi möjliggör genom att lägga till detta. Sedan 
förtydligar vi att förslaget ska vara ute tre veckor innan, vilket är samtidigt som 
kallelsen senast ska vara ute. Då vi haft erfarenhet av kandidater som dragit tillbaka 
sin kandidatur tycker vi att det bör stå med i stadgan hur VB ska hantera detta. 
 

Styrelsen yrkar på följande: 
 
att ändra 
 

Består av två till tre personer och har till uppgift att arbeta fram ett förslag på vilka 
personer som kan väljas till förtroendeposter samt ge förslag på revisor(er). 
Valberedning väljs på Majkollegiet. I de fall Majkollegiet inte kan välja valberedning 
äger styrelsen rätt till att utse valberedning, efter två veckors utlysning av posterna. 
Valberedningen skall då tillsättas minst en månad innan föreningskollegiet.  

Valberedningens förslag till förtroendeposter skall inkomma till styrelsen för 
publicering tre veckor, senast två veckor, innan föreningskollegiet.  

Till: 
 
      
Består av tre personer, varav en ordförande, och har till uppgift att arbeta fram ett 
förslag på vilka personer som kan väljas till förtroendeposter samt ge förslag på 
revisor(er). Valberedning väljs på Majkollegiet. I de fall Majkollegiet inte kan välja 
valberedning eller den händelse att en eller flera ledamöter av valberedningen 
lämnar sitt uppdrag, äger styrelsen rätt till att utse valberedning, efter två veckors 
utlysning av posterna. Valberedningen skall då tillsättas senast sex (6) veckor innan 
föreningskollegiet. Den ledamot av valberedningen som avser kandidera till styrelsen 
eller andra av Föreningskollegiet tillsatta poster ska lämna valberedningen senast två 
(2) månader innan Föreningskollegiet och informera styrelsen om detta. 
     
Valberedningens förslag till förtroendeposter skall inkomma till styrelsen för 
publicering senast tre veckor innan föreningskollegiet. Om en av valberedningen 
nominerad kandidat drar tillbaka sin kandidatur innan kollegiet sammanträder åligger 
det inte valberedningen att presentera en ny kandidat i det läget.  
 
 
	


