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Motion till sektionsmötet HT-2019 
angående:  
 
Ändring av Valberedningens uppgift 
 
Bakgrund 
I dagsläget står det i Stadgan att Valberedningen ska intervjua alla poster där antalet sökande överstiger 

antalet platser, samt alltid intervjua styrelseposter och Phøs. Detta betyder att Valberedningen i de fall 

då många söker till Valberedningen kan hamna i en situation där man intervjuar sina efterträdare. Detta 

känns inte helt rätt då Valberedningen inte ska kunna vinkla den urvalsprocessen. Det kan även bli svårt 

om många medlemmar vill sitta kvar inom utskottet. Vi har efter diskussion inom Valberedningen och 

inom Valberedningskollegiet på Kåren kommit fram till att det skulle vara bättre om denna valprocess 

helt delegeras till Sektionsmötet då detta skulle göra det till en bättre valprocess. Vi vill därför lägga till 

den fetstilta meningen nedan i paragrafen för Valberedningens uppgift i Stadgan.  

 
Yrkande  
Med ovanstående bakgrund yrkar vi på: 

 

att i Stadgan ändra 

 

från 

§ 3:3:1 Uppgift 

Det åligger Valberedningen att senast sex läsdagar före Sektionsmöte framlägga ett  

förslag till val av funktionärer till de poster som skall tillsättas vid mötet.  

Valberedningen skall, då antalet sökande till funktionärspost överstiger antalet 

platser, intervjua samtliga sökande samt lägga fram de kriterier som använts i urvalet  

av sökande för Sektionsmötet, dessutom bör alla sökande till styrelseposterna samt  

Phøs intervjuas oavsett antal sökande. Det åligger Valberedningens Ordförande att  

tillse att Valberedningens arbete sköts i enlighet med Stadgan. 
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till 

§ 3:3:1 Uppgift 

Det åligger Valberedningen att senast sex läsdagar före Sektionsmöte framlägga ett  

förslag till val av funktionärer till de poster som skall tillsättas vid mötet.  

Valberedningen skall, då antalet sökande till funktionärspost överstiger antalet  

platser, intervjua samtliga sökande samt lägga fram de kriterier som använts i urvalet  

av sökande för Sektionsmötet, dessutom bör alla sökande till styrelseposterna samt  

phøs intervjuas oavsett antal sökande.  Valberedningen skall inte intervjua sökande  

till Valberedningen. Det åligger Valberedningens Ordförande att tillse att  

Valberedningens arbete sköts i enlighet med Stadgan. 

 
Lund, dag som ovan 

 

Valberedningen  
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