
Proposition 13 

Kommentar:  
I nuläget är det sittande valberedning som väljer nästkommande valberedning utan att posterna utlyses för 
alla medlemmar. Med en fortsatt växande förening och brett engagemang bland medlemmar vill vi öppna för 
att fler ska kunna söka till valberedningen. Detta för att spegla en större representativitet av föreningen, än 
vad det gör i dagsläget med nuvarande system. Detta borde leda till att posterna som valberedningen innehar 
utlyses på samma sätt som andra styrelseposter. Det blir därför valberedningens uppgift att utlysa dessa 
poster, därmed sagt att det ej krävs intervjuer i samma utsträckning som vid styrelseansökningarna, på grund 
av en kortare tidsram. Med tillägg att styrelsearbete inom föreningen är starkt meriterande. 

Styrelsen yrkar att ändra på följande:  

Att ändra:  
 
§9 Valberedningen 
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). Åtta (8) veckor innan Majkollegiet utlyses 
förtroendeposterna under två (2) veckor för samtliga medlemmars möjlighet att ansöka. 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.  

  

Till:  
 
§9 Valberedningen  
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). Sex (6) veckor innan Majkollegiet 
utlyses förtroendeposterna av valberedningen under två (2) veckor, för samtliga medlemmars 
möjlighet att ansöka. 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 (2) 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.  
 


