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Policy för personval 
Syfte 
Kårstyrelsen utför under verksamhetsårets gång ett antal personval till förtroendeuppdrag. 
Eftersom personval sker i flera steg finns ett behov av tydliga riktlinjer kring hur 
valprocessen går till. Processen varierar beroende på förtroendeuppdrag, vilket kan leda till 
förvirring hos både kandidater och kårstyrelseledamöter. Policyn fungerar därav som en 
standardisering med förhoppning att den ska förenkla processen. Det är även av vikt att de 
som nomineras till förtroendeuppdrag är medvetna om rättigheter respektive skyldigheter 
inför val, vilket policyn förtydligar. 

Omfattning 
Policyn omfattar samtliga personval som beslutas av kårstyrelsen. 

Kårstyrelsen utför ett antal val till styrelser för interna organ. Dessa val har av fullmäktige 
delegerats till kårstyrelsen. De aktuella organen är: 

> Sektionsstyrelser (i de fall då platserna inte fylls under konstituerande 
fullmäktigemöte) 

> Göta International Committee 
> Pubkommittén 

 
Kårstyrelsen ska även välja ledamöter till styrelser för samarbetsorgan. Dessa organ är: 

> Göteborgs Universitets Studentkårer 
> Göteborgs Förenade Studentkårer 

Slutligen ska kårstyrelsen välja ledamöter till styrelser för bolag där Göta studentkår är 
aktieägare. Dessa styrelser utför dock egna val och har därför slutgiltigt beslut i vilka som 
väljs in. Dessa bolag är: 

> Fysiken Friskvård i Göteborg AB 
> Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB 

Valbarhet 
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För att vara valbar till Göta studentkårs förtroendeuppdrag krävs medlemskap, detta ska 
kontrolleras av kårstyrelseledamot som mottager kandideringen innan val sker. Det krävs 
även att kandidater är antagna och registrerade på kurser inom någon av de fakulteter 
Göta studentkår representerar. Innan registrering till kurser är öppen, exempelvis under 
sommarmånaderna, räcker det att kandidaterna är antagna till kurs eller program. För att 
bli vald som sektionsstyrelseledamot krävs även att kandidaterna studerar på sektionens 
motsvarande fakultet.  

Uppfyller kandidaterna inte kriterierna ovan kan kårstyrelsen, genom enkel majoritet, 
besluta att senarelägga valet. Kårstyrelseledamot som nominerat har i uppdrag att 
informera respektive kandidat i det fall valet senareläggs. 

Heltidsarvoderade, som sedan tidigare är tillsatta av fullmäktige, omfattas inte av kraven 
om antagning och registrering på kurs eller program för att anses vara valbara.  

Nominering 
Nominering sker av kårstyrelseledamot via skriftlig handling till organisationssamordnare 
senast 7 veckodagar innan kårstyrelsens sammanträde. Nominering ska innehålla relevant 
bakgrund av kandidaten samt motivering till varför kandidaten anses lämplig för 
uppdraget. Kårstyrelseledamot som nominerat kandidaten ska även bjuda in personen till 
kårstyrelsens sammanträde. Kandidatens närvaro är dock inte ett krav. 

Presentation 
Är kandidaten närvarande under kårstyrelsens sammanträde ska personen presentera sig 
för kårstyrelsen samt besvara eventuella frågor. Känner sig kandidaten obekväm med 
frågor har personen rätt att avstå från att besvara dessa. Är kandidaten inte närvarande 
sker presentation i stället av kårstyrelseledamoten som nominerat aktuell kandidat.  

Plädering 
När presentationen är utförd och eventuella frågor ställda ska plädering genomföras. 
Mötesordförande anger när pläderingen påbörjas. Innan pläderingen påbörjas ska 
aktuella kandidater lämna rummet, om inte annat enhetligt begärs av kårstyrelsen. Vid 
konkurrens till förtroendeuppdrag ska kandidaterna om möjligt placeras i separata rum. 

Under pläderingar ska diskussioner om kandidater i huvudsak vara positiva. Dock kan 
relevant information som anses påverka ämbetet i fråga lyftas. Detta får ej övergå till 
personliga påhopp eller icke-relevant kritik. 
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Val 
För att kårstyrelsen ska kunna fatta beslut utan yttre påverkan ska aktuella kandidater 
lämna rummet om inte kårstyrelsen enhetligt beslutar annat. 

Personfrågor avgörs alltid med sluten omröstning om inte kårstyrelsen enhälligt beslutar 
annat. För att bli vald krävs mer än hälften av kårstyrelsens avlagda giltiga röster. Om 
ingen kandidat uppnår föreskriven majoritet genomförs en ny valomgång mellan alla 
kandidater, förutom den kandidat som fick minst antal röster i föregående valomgång. 

Om en kandidat är ledamot i kårstyrelsen ska personen justera ut sig från röstlängden. 

När kandidaterna är åter i rummet förkunnar mötesordförande resultatet. Kandidaterna 
får inte ta del av information om hur många som röstade, eller vem som röstade på vad. 
Det här gäller även vid öppen omröstning. 

Sammanfattning 
> Kårstyrelseledamot kontrollerar valbarhet av kandidat 
> Kårstyrelseledamot nominerar kandidat via skriftlig handling 
> Kandidat alternativt kårstyrelseledamot presenterar kandidaten för kårstyrelsen 
> Kandidaten lämnar rummet och plädering utförs 
> Val utförs 
> Mötesordförande förkunnar resultatet av valet 
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