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Göta studentkårs valordning
Denna valordning reglerar vad som gäller för genomförande av val inom Göta studentkår
utöver vad som anges i Göta studentkårs stadga, 4 kapitlet. Göta studentkårs stadga, 14:7,
anger vad som gäller för att ändra valordningen.

1. Valnämnden
1.1 Valnämnden väljs av fullmäktige. Valnämnden ligger direkt under fullmäktiges ansvar
och är självständiga i relation till kårstyrelsen.
1.2 Valnämndens sammansättning
Valnämnden utses vid ett av höstterminens fullmäktigesammanträde, senast innan
december. Som valnämnd väljer fullmäktige en ordförande och tre till sex övriga
ledamöter. Valnämnden utser bland sina ledamöter en vice ordförande.
1.3 Valnämndens uppgifter
Valnämnden genomför kårvalet. Valnämndens uppgift är att:
>

upprätta en egen arbetsordning

>

marknadsföra kårvalet

>

senast femton veckodagar före första valdagen kungöra tid för valet

>

besluta om sista datum för kandidatur

>

sammanställa kandidatlistor och göra dem tillgängliga

>

besluta om namn på lista är tillåtet eller ej

>

ansvara för att alla kandidater ges möjlighet att presentera sig för väljarna

>

utse övervakare till röstsammanräkning

>

ansvara för framräkning och kungörelse av valresultat

>

skriva sammanfattande utvärdering av valet
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1.4 Valnämndens beslutsmässighet
Valnämnden är beslutsmässig när ordförande eller vice ordförande, samt minst hälften av
valnämndens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

2. Kandideringsförfarande
2.1 Kandidering
Varje medlem som önskar kandidera till fullmäktige ska lämna in en kandidatförsäkran till
valnämnden senast det datum valnämnden beslutat. I samband med detta ska
kandidaten kunna styrka betald medlemsavgift.
2.2 Regler för kandidering på gemensam lista
Kandidaterna ska upprätta en överenskommelsehandling (se överenskommelselistblanketten), där kandidaterna försäkrar att de vill kandidera tillsammans. Den ska
innehålla de enskilda kandidaternas namn och underskrifter i den ordning de önskar. Listan
ska lämnas in senast det datum valnämnden beslutar. Listan är ett komplement till den
enskildes kandidatförsäkringsblankett.
En lista får inte ha en beteckning som är likalydande eller direkt synonym med en
studentkår, sektion eller annan formell del av studentkår.. Inte heller får listan ha en
beteckning som är ett namn på en person, varumärke utan tillstånd, politiska
organisationer eller som på något sätt bryter mot gällande lagstiftning. Valnämnden
beslutar om en listas namn är tillåtet eller ej.
2.3 Fördelning av fullmäktiges mandat
Enskilda kandidater behandlas i rösträkningen som lista med endast en kandidat.
Den kandidat som står högst upp på en lista får som sitt jämförelsetal listans röstetal delat
på 1,4. Övriga kandidater på listan får sitt jämförelsetal genom successiv division med udda
tal (3,5,7,9 osv.).
När alla röster är räknade upprättas en sammanställning med alla listor och enskilda
kandidater. Högst jämförelsetal går först. Vid lika jämförelsetal avgör först totala antalet
röster, därefter lottning. Först när alla mandat är tillsatta är det nya fullmäktige tillsatt.
2.4 Ersättare och suppleanter
Om någon eller några ledamöter ej kan närvara vid fullmäktiges sammanträde ersätter en
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suppleant den frånvarande ledamoten. Suppleanten träder in från den listan som
ledamoten tillhör i den turordning som är fastställd av valnämndens protokoll.

3. Valförfarandet
Fullmäktige väljs årligen i fria, hemliga, direkta och proportionella val.
3.1 Röstsammanräkning
Röstsammanräkningen är offentlig och ska övervakas av minst två övervakare utsedda av
valnämnden. Röstsammanräkningen ska vara avslutad inom 48 timmar efter
valförrättningens avslutande. Valet ska vara genomfört och sammanräknat senast vid
utgången av mars månad.
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