Röstningsförfarande vid Feministiskt initiativ Storstockholms
valkonferens den 10 februari 2018
•

Om du vill rösta på valberedningens förslag sätter du ett kryss i rutan överst på listan.

•

Det är inte tillåtet att lägga till namn på listan.

•

Det är tillåtet att stryka två kandidater per valsedel. Varje valsedel måste innehålla minst 23
kandidater. Detta är för att listan inte ska riskera att bli för kort då varje kandidat måste ha
mer än 50 % av rösterna för att komma med. Om mer än 50 % har kryssat för
valberedningens förslag gäller valberedningens förslag.

Arbetsordning för Feministiskt initiativ Storstockholms
valberedning inför landstingsvalet 2018
Årsmötet våren 2017 och medlemsmötet den 23 septeber 2017 valde valberedning. Valberedningen
utser sedan själv en av ledamöterna till sammankallande. Sammankallande ansvarar för att
valberedningens arbete löper i enlighet med arbetsordningen för valberedningen samt kallar till
sammanträde.

Valberedningens uppgift och ansvar
Valberedningens uppgift är att ge förslag till valsedel i landstingsvalet som valkonferensen ska välja
enligt gällande stadgar.
Varje enskild ledamot av valberedningen har ett ansvar för att valberedningens uppdrag fullföljs. För
att kunna spegla kandidater och frågeställningar så noggrant som möjligt behövs ett öppet och
respektfullt diskussionsklimat. Känslig information om enskilda personer och avdelningar som
framkommer genom valberedningens arbete skall behandlas konfidentiellt. Oaktat vad man
personligen uppfattar som känsliga frågor skall alla som deltar i valberedningens arbete kunna utgå
från att inga sådana uppgifter förs vidare. Tveksamma omdömen, rykten, skvaller osv. får inte
påverka valberedningens förslag.

Valberedningens arbete
Valberedningen ska i möjligaste mån vara representerad vid föreningsgemensamma arrangemang.
Detta för att tillgodose en god förankring i organisationen och en kontinuerligt utvecklad
organisations- och personkännedom. Valberedningen ska intervjua varje nominerad för att skapa sig
en uppfattning om personens erfarenheter av uppdraget och om personen vill och bör nomineras till
valsedeln.
Ledamöter i valberedningen bör skaffa sig sådan kännedom om uppdraget inom
landstingsfullmäktige att de inför kongressen kan motivera sitt ställningstagande beträffande de
föreslagna personerna.

Nomineringar och förslag
Nomineringar som sänds till valberedningen ska innehålla namn, kontaktuppgifter samt varför den
personen bör nomineras. Dessutom ska namn, kontaktuppgifter och avdelningstillhörighet på den
som nominerat finnas. Den nominerade ska vara tillfrågad och ha ställt sig positiv till nomineringen,
men behöver inte slutgiltigt ha tackat ja.
Om personen som en vill nominera inte har blivit tillfrågad kan namn och övriga uppgifter insändas
som namnförslag till valberedningen. Nomineringar samt namnförslag ska vara valberedningen
tillhanda senast den 25 oktober 2017. Valberedningen kan förlänga nomineringstiden om så behövs.
Valberedningen ska kontakta varje person som blivit nominerad samt förklara vad uppdraget innebär
och vad som förväntas av den som påtar sig uppdraget. Inkomna namnförslag ska valberedningen se
som idéförslag och därmed hantera efter eget önskemål.
Valberedningen skall i sitt arbete eftersträva att motverka uppdragsmaximering, spridning av
uppdrag skall eftersträvas. God fördelning mellan kön, könsidentitet och könsuttryck, ålder, etnicitet
och sexuell läggning prioriteras. God fördelning mellan kommundelarna skall eftersträvas. Det

övergripande målet för valberedningens arbete är att sträva efter att rätt person blir vald till
uppdraget.
Valberedningens förslag till valsedel samt ytterligare inkomna nomineringar ska sändas ut till
medlemmarna den 27 januari 2018. Valberedningen ska på valmötet föredra sitt förslag samt kort
presentera kandidaterna. Valberedningen ska också redogöra för röstförfarandet. Efter att
valberedningen redogjort för sitt förslag samt röstförfarandet har den fullgjort sitt arbete.

