SUMMONS FUM 19/20
2021-02-17
Speaker’s Presidium

Preliminary Summons - Student Union Council
Meeting 6
Summons to Chalmers Student Union council meeting, business year 19/20
Location:

Zoom

Time:

FuM6– Wednesday 3rd of March 2021, 18:00

Language:

Swedish (Primarily)

Agenda (Föredragningslista)

1. Preliminaries (Preliminärer)
a. Opening of the meeting (Sammanträdets öppnande)
b. Electoral roll (Justering av röstlängd)
c. Election of two adjusters, as well as tellers
(Val av två justeringspersoner tillika rösträknare)
d. Due announcement of the meeting (Sammanträdets behöriga utlysande)
e. Approval of the agenda (Godkännande av föredragningslista)
f. Co-option (Adjungeringar)
g. Previous meeting minutes (Föregående mötesprotokoll)
h. Follow-up of decisions (Uppföljning av beslut)
2. Messages (Meddelanden)
a. Student Union Management Team
b. Speaker’s presidium
3. Resignations (Avsägelser)
4. Simple questions (Enkla frågor)
5. Interpellations (Interpellationer)
6. Determination of decisions (Fastställande av beslut)
7. Elections (Val)
8. Reports (Rapporter)
9. Propositions (Propositioner)
10. Motions (Motioner)
a. Motion 18 – Dubbelt sektionsmedlemsskap
b. Andra läsningen motion 19 – Ny normalisering av röstning
11. Closing of the meeting (Mötets avslutande)

Göteborg, Wednesday, 17 February 2021
__________________________________

__________________________________

Leon Larsson

Frej Karlsson

Speaker (Talman)

Vice Speaker (Vice Talman)
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Speaker’s Presidium

Attachments
1. Motion 18 – Dubbelt sektionsmedlemsskap
a.

Yttrande motion 18

2. Motion 19 – Normalisering av röstning
a.

Ändringsyrkande motion 19 (som röstades igenom)
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MOTION
2020-10-XX

Motion X – Dubbelt sektionsmedlemskap
Bakgrund
Många studenter på Chalmers byter program under sin studietid, de börjar på masterprogram
kopplade till andra sektioner. De ställs då inför valet att antingen behålla sin tidigare
sektionstillhörighet eller byta sektion till den som det nya programmet tillhör.
Detta skapar då ett val mellan att att behålla sin gamla sektionstillhörighet, sin koppling till den
sektion man spenderat sin grundutbildning på. Alternativt kan man välja att bryta upp med denna för
att bilda en ny koppling med sin nya sektion, sin nya klass, men man kan inte välja att tillhöra båda.
Stannar man på den gamla sektionen har man inte rätt att påverka/rösta på sektionsmöten för den
nya, vara med på inval för arbetsmaknadsgrupper och mastermottagningskommittér, något som är
väldigt relevant att ha inflytande över, speciellt som masterstudenter.
Därför menar jag att tillåta dubbelt sektionsmedlemskap för studenter är rimligt för att ge
mastersstudenter inflytande och koppling till inte bara den ena av de sektioner de känner tillhörighet
till. Jag tror även att detta kan vara ett steg i att inkludera mastern i sektionernas arrangemang och
engagemang, då de känner sig mer välkomna på båda sektionerna.

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade:
att

Ändra §16:2 i stadgan från:
Kårmedlem skall vara medlem i den sektion som svarar mot det utbildningsprogram
vid vilken han/hon studerar, om sådan finns reglementerad.
Till:
Kårmedlem skall vara medlem i den sektion som svarar mot det utbildningsprogram
vid vilken hen studerar, om sådan finns reglementerad, och tillåts även vara medlem i
ytterligare sektioner hen tidigare har varit medlem vid.

______________________________________

Skapat: 2015-09-30
Document1

Jesaja Salonen Högberg
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YTTRANDE
2021-01-20
Kårstyrelsen

Yttrande Motion 18 – Dubbelt
sektionsmedlemskap
Kårstyrelsen ser positivt på motionen och tycker att kåren ska möjliggöra två sektionsmedlemskap.
Det är även fördelaktigt att medlemskap enbart kan beviljas för de sektioner som är knuta till ens
nuvarande och eventuellt före detta utbildningsprogram, då sektionerna är baserade på just den
aspekten.
Eventuella svårigheter som behöver undersökas är huruvida det finns tekniskt stöd för två
sektionsmedlemskap i kårens medlemssystem och om arbetsbördan blir alldeles för hög för den
administrativa personalen. En dialog har inletts med berörda parter för att undersöka saken men då
tiden varit knapp sedan motionen kom in har det ännu inte resulterat i en teknisk lösning.
Kårstyrelsen kommer därför yrka på att bordlägga motionen till nästkommande fullmäktigemöte för
att få mer tid till att undersöka huruvida kårens medlemssystem möjliggör dubbla medlemskap.

Yrkande
Med ovanstående som bakgrund yrkar kårstyrelsen

Skapat: 2020-10-04
K:\FuM\Yttranden\2021\FuM5\Yttrande Motion 18 - Dubbelt sektionsmedlemskap.docx

att

bordlägga motionen till nästkommande fullmäktigemöte

Kårstyrelsen genom,
Jesper Stensson
Arbetsmarknadsenhetens ordförande, 2020/2021
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Motion 19 – Ny normalisering av röstning
Bakgrund
Situationsbeskrivning
Våren 2020 slog Corona-pandemin hårt på Sverige. De som drabbades värst var de i så kallade
riskgrupper, och för att skydda dessa tvingades hela samhället ställa om. Den omställningen innebar en
förflyttning till att jobba hemifrån via datorn om så gick. En stor del av Sveriges befolkning klarade av
det, och universitetsvärlden var tidig med att förlägga undervisningen på distans. Det tvingade
exempelvis både undervisare och studenter att anpassa sig till den digitala undervisningen, och den
generella slutsatsen som dragits är att den digitala mognaden hos befolkningen okat signifikant.
”COVID-19 has accelerated digital adoption
— the time to transform is now”
- Think with Google1
Mot bakgrund av det senaste årets utveckling, som skapat ökad digitala mognad hos studenterna,
hävdar nu Valnämnden att tiden är inne för Chalmers Studentkår att göra ändringar till kårens stadgar.
Stadgarna, så som de ser ut idag, normaliserar fysiska val i vallokal och behandlar digitala röster som
en sekundär röstform: poströst. Ändringarna syftar därför till att modernisera den årliga valprocessen
till fullmäktige genom att normalisera val i digital form, och behandla val i fysisk form som ej tvingande
av Valnämnden att genomföra. Med andra ord hävdar Valnämnden att: Valet till Chalmers Studentkårs
fullmäktige ska hållas digitalt. I fall att Fullmäktige bedömer att omständigheterna för det aktuella
valåret gör existensen av ett fysiskt val viktigt för att ett demokratiskt val ska kunna genomföras, då
ska ett sådant kompletterande sätt att rösta på vara tillämpbart och behandlas som ett sekundärt sätt
att rösta på.

Omvärldsanalys
För att ge ett exempel på en skola som ligger i framkant och som Chalmers Studentkår bör inspireras
av väljer vi att lyfta Handelshögskolan i Stockholm. Skolan har i flera års tid genomfört sitt årliga val till
fullmäktige i endast digitalt format. Det digitala formatet har skapat inkluderande möjligheter att rösta
för alla olika sorters studenter som av diverse hinder inte tidigare kunnat rösta samt för att det
motverkat risken med den mänskliga faktorn (exempelvis att texta en otydlig siffra vid fysiskt val).
För Chalmers del hade ett helt digitalt val krävt att det nuvarande systemet för röstning antingen byts
ut eller utvecklas. Valnämnden har gjort bedömningen att den tid och kompetens som finns tillgänglig
fram till valet 2021 är knapp, och har därför beslutat att en utveckling därmed inte är möjlig. Därför har
Valnämnden startat en dialog med Mecenat som Chalmers Studentkår redan har ett samarbete med
vad gäller studentkort och andra studentrelaterade tjänster. Dialogen rör den digitala röstningstjänsten
karvalet.se som Mecenat tillgodoser sina medlemskårer utan extra kostnad. Till det bör tilläggas att
karvalet.se inte kräver att den som röstar har ett svenskt personnummer, istället identifieras en
kårmedlem genom dess Mecenatkort och aktiva medlemskap i kåren. Därför har Valnämnden bedömt
karvalet.se som ett utmärkt verktyg för att utföra ett digitalt kårval.

Presentation av föreslagna ändringar
Med grund i ovanstående bakgrund föreslår Valnämnden därför följande ändringar till stadgarna för att
skapat ett säkrare, smidigare och mer inkluderande kårval till Chalmers Studentkårs Fullmäktige:
NUVARANDE STADGAR

1

FÖRSLAGEN ÄNDRING AV STADGAR

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/future-of-marketing/digital-transformation/covid-accelerated-digital-adoption/, hämtad: 2020-12-08.
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Röstningsprocedur 7:13

Röstningsprocedur 7:13

Röstning sker på insynsskyddad plats, genom att
den röstande skriver 3 siffror för kandidat i
valsedelns 3 rutor. Den röstande lägger sedan
valsedeln i valkuvert och försluter det.

Röstning sker via Internet, på en av Valnämnden
och fullmäktiges överenskommen web-plats.
Denna procedur benämns Internet-röstning.
Internet-röstning sker efter genomgången kontroll
av den röstandes kårmedlemskap.

Därefter lämnar den röstande det förslutna
valkuvertet till valförrättaren. Samtidigt som den
röstande visar sin legitimation för valförrättaren,
markerar denne i vallängden att röst avgivits och
lägger ned valkuvertet i valurnan.
Om röstande inte finns upptagen i vallängden
läggs valkuvertet i ett kuvert som förslutes. Efter
uppvisande av legitimation skrivs den röstandes
personnummer samt teknologsektionstillhörighet
på kuvertet, därefter läggs kuvertet i valurnan.
Denna procedur benämns poströstning.
Röstning kan också ske via Internet, på en av
fullmäktige beslutad web- plats. Denna procedur
benämns Internet- röstning. Internet-röstning sker
efter genomgången kontroll av den röstandes
medlemskap.
Därefter avlägges rösten på ett sätt snarlikt den
ordinarie röstproceduren. Röst som avläggs på
Internet skall behandlas som en poströst.

Därefter avlägges rösten genom att den röstande
väljer den kandidat vilken hen vill rösta på. Den
röstande skickar sedan in sin röst genom att
sända sitt val.
I det fall att Fullmäktige bedömer att
omständigheterna för det aktuella valåret gör
existensen av ett fysiskt val viktigt för att ett
demokratiskt val ska kunna genomföras, då ska
ett sådant kompletterande sätt att rösta på vara
tillämpbart. Denna procedur benämns fysisk
röstning.
Fysisk röstning sker på insynsskyddad plats,
genom att den röstande skriver 3 siffror för
kandidat i valsedelns 3 rutor. Den röstande lägger
sedan valsedeln i valkuvert och försluter det.
Därefter lämnar den röstande det förslutna
valkuvertet till valförrättaren. Samtidigt som den
röstande visar sin legitimation för valförrättaren,
markerar denne i vallängden att röst avgivits och
lägger ned valkuvertet i den fysisk valurna.
Om röstande inte finns upptagen i vallängden
läggs valkuvertet i ett kuvert som förslutes. Efter
uppvisande av legitimation skrivs den röstandes
personnummer samt teknologsektionstillhörighet
på kuvertet, därefter läggs kuvertet i den fysisk
valurna. Denna procedur benämns poströstning.
Röst som avläggs i en fysisk valurna ska
behandlas som en sekundär röst och endast
räknas om den röstande inte under den aktuella
valförrättningen röstat via Internet-röstning.

Valförrättning 7:20

Valförrättning 7:20

I varje vallokal skall valförrättningen ledas av
minst två valförrättare.

Internetröstningen ska räknas som en egen
vallokal och det åligger Valnämnden att försäkra
att röstningen sker på demokratiskt vis.

Vid Internetröstning ska röstningsproceduren
efterlikna den ordinarie proceduren.
Internetröstningen ska räknas som en egen
vallokal och därmed tillhandahålla samma
funktioner som en vallokal.

I fall av fysisk röstning skall valförrättningen i
varje fysisk vallokal ledas av minst två
valförrättare. Vid fysisk röstning ska
röstningsproceduren efterlikna den ordinarie
proceduren.

Valsedel och valkuvert 7:22

Valsedel och valkuvert vid fysiskt val 7:22

Röstning sker genom markering på gul valsedel
som valnämnden har låtit framställa. På valsedel
skall stå, uppifrån räknat, "fullmäktigeval", åtföljt

Fysisk röstning sker genom markering på gul
valsedel som valnämnden har låtit framställa. På
valsedel skall stå, uppifrån räknat,
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av tre rutor och längst ner en mening som lyder:
"Skall vara en siffra i varje ruta!"
Valkuverten skall vara ogenomskinliga och fria
från särskiljande kännetecken.

"fullmäktigeval", åtföljt av tre rutor och längst ner
en mening som lyder: "Skall vara en siffra i varje
ruta!"
Valkuverten skall vara ogenomskinliga och fria
från särskiljande kännetecken.

Kandidatlista, valsedlar och valkuvert skall
tillhandahållas i vallokalen.

Kandidatlista, valsedlar och valkuvert skall
tillhandahållas i vallokalen.

Valförrättningens avslutande 7:23

Valförrättningens avslutande 7:23

Sedan valförrättningen avbrutits eller avslutats
skall valurnan tömmas under uppsikt av en
valförrättare, en av kårstyrelsen utsedd
kontrollant samt en representant från
valnämnden. Valkuverten räknas och antal,
vallokal samt tidpunkt antecknas på ett kuvert i
vilket valkuverten placeras. Kuvertet signeras av
valförrättare, oberoende kontrollant och
representant från valnämnden samt igenlackas av
någon av dessa. Kuverten skall sedan förvaras
säkert tills röstsammanräkningen sker.

Sedan valförrättningen avbrutits eller avslutats
ska informationen från röstningssystemet
extraheras av en av kårstyrelsen utsedd
kontrollant samt två representanter från
valnämnden.

Röstsammanräkning 7:24

Röstsammanräkning 7:24

Röstsammanräkningen skall ske under ett av
valnämndens sammanträden under kontroll av
minst tre av kårstyrelsen utsedda röstberättigade.
Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.

Röstsammanräkningen skall ske under ett av
valnämndens sammanträden under kontroll av
minst tre av kårstyrelsen utsedda röstberättigade.
Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.

Under röstsammanräkningen bryts de kuvert vari
valsedlarna förvaras.

Under röstsammanräkningen sammanställs
rösterna som extraherats från röstningssystemet.

I fall av fysisk röstning följs följande procedur:
Sedan valförrättningen avbrutits eller avslutats
skall den fysiska valurnan tömmas under uppsikt
av en valförrättare, en av kårstyrelsen utsedd
kontrollant samt en representant från
valnämnden. Valkuverten räknas och antal,
vallokal samt tidpunkt antecknas på ett kuvert i
vilket valkuverten placeras. Kuvertet signeras av
valförrättare, oberoende kontrollant och
representant från valnämnden samt igenlackas av
någon av dessa. Kuverten skall sedan förvaras
säkert tills röstsammanräkningen sker.

I fall att fysiskt val genomförts kontrolleras först
de fysiska rösterna och poströsterna enligt 7:28.
Under röstsammanräkningen bryts sedan de
giltiga kuverten vari valsedlarna från den fysiska
röstningen och/eller poströstningen förvarats.
Kontroll av poströster 7:28
Efter valförrättningens slut och innan
röstsammanräkningen skall poströsterna
kontrolleras gentemot vallängden. Om röstande
inte är markerad i vallängden, markeras denne i
vallängden och kuvertet bryts och valkuvertet
läggs i valurnan. Om röstande är markerad i
vallängden förklaras poströsten ogiltig och
makuleras.
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Kontroll av eventuella fysiska röster och
poströster 7:28
Efter valförrättningens slut och innan
röstsammanräkningen ska eventuella fysiska
röster och/eller poströster kontrolleras gentemot
vallängden. Om röstande inte redan är markerad i
vallängden, markeras denne i vallängden,
kuvertet bryts och valkuvertet läggs i valurnan.
Om röstande redan är markerad i vallängden
förklaras den fysiska rösten/poströsten ogiltig och
makuleras.
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Kontroll av poströster ska ske under ett av
valnämndens sammanträden under kontroll av
minst tre av kårstyrelsen utsedda röstberättigade.
Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.

Kontroll av eventuella fysiska röster och
poströster ska ske under ett av valnämndens
sammanträden under kontroll av minst tre av
kårstyrelsen utsedda röstberättigade.
Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.
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Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade:
att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:13 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:20 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:22 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:23 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:24 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:28 accepteras.

______________________________________ ______________________________________
Ordförande i Valnämnden
Avan Mirkhan

Vice Ordförande i Valnämnden
Adam P. Landberg
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Kombinerat Ändringsyrkande Motion 19
– Ny normalisering av röstning
Bakgrund
Situationsbeskrivning

Våren 2020 slog Corona-pandemin hårt på Sverige. De som drabbades värst var de i så kallade
riskgrupper, och för att skydda dessa tvingades hela samhället ställa om. Den omställningen innebar
en förflyttning till att jobba hemifrån via datorn om så gick. En stor del av Sveriges befolkning klarade
av det, och universitetsvärlden var tidig med att förlägga undervisningen på distans. Det tvingade
exempelvis både undervisare och studenter att anpassa sig till den digitala undervisningen, och den
generella slutsatsen som dragits är att den digitala mognaden hos befolkningen okat signifikant.

”COVID-19 has accelerated digital adoption
— the time to transform is now”
- Think with Google1
Mot bakgrund av det senaste årets utveckling, som skapat ökad digitala mognad hos studenterna,
hävdar nu Valnämnden att tiden är inne för Chalmers Studentkår att göra ändringar till kårens
stadgar. Stadgarna, så som de ser ut idag, normaliserar fysiska val i vallokal och behandlar digitala
röster som en sekundär röstform: poströst. Ändringarna syftar därför till att modernisera den årliga
valprocessen till fullmäktige genom att normalisera val i digital form, och behandla val i fysisk form
som ej tvingande av Valnämnden att genomföra. Med andra ord hävdar Valnämnden att: Valet till
Chalmers Studentkårs fullmäktige ska hållas digitalt. I fall att Fullmäktige bedömer att
omständigheterna för det aktuella valåret gör existensen av ett fysiskt val viktigt för att ett
demokratiskt val ska kunna genomföras, då ska ett sådant kompletterande sätt att rösta på vara
tillämpbart och behandlas som ett sekundärt sätt att rösta på.

Omvärldsanalys

För att ge ett exempel på en skola som ligger i framkant och som Chalmers Studentkår bör inspireras
av väljer vi att lyfta Handelshögskolan i Stockholm. Skolan har i flera års tid genomfört sitt årliga val
till fullmäktige i endast digitalt format. Det digitala formatet har skapat inkluderande möjligheter att
rösta för alla olika sorters studenter som av diverse hinder inte tidigare kunnat rösta samt för att det
motverkat risken med den mänskliga faktorn (exempelvis att texta en otydlig siffra vid fysiskt val).
För Chalmers del hade ett helt digitalt val krävt att det nuvarande systemet för röstning antingen byts
ut eller utvecklas. Valnämnden har gjort bedömningen att den tid och kompetens som finns
tillgänglig fram till valet 2021 är knapp, och har därför beslutat att en utveckling därmed inte är
möjlig. Därför har Valnämnden startat en dialog med Mecenat som Chalmers Studentkår redan har ett
samarbete med vad gäller studentkort och andra studentrelaterade tjänster. Dialogen rör den digitala
röstningstjänsten karvalet.se som Mecenat tillgodoser sina medlemskårer utan extra kostnad. Till det
bör tilläggas att karvalet.se inte kräver att den som röstar har ett svenskt personnummer, istället

1

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/future-of-marketing/digital-transformation/covid-accelerated-digital-adoption/, hämtad: 2020-12-08.
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identifieras en kårmedlem genom dess Mecenatkort och aktiva medlemskap i kåren. Därför har
Valnämnden bedömt karvalet.se som ett utmärkt verktyg för att utföra ett digitalt kårval.

Presentation av föreslagna ändringar
Med grund i ovanstående bakgrund föreslår Valnämnden därför följande ändringar till stadgarna för
att skapat ett säkrare, smidigare och mer inkluderande kårval till Chalmers Studentkårs Fullmäktige:
NUVARANDE STADGAR

FÖRSLAGEN ÄNDRING AV STADGAR

Röstningsprocedur 7:13

Röstningsprocedur 7:13

Röstning sker på insynsskyddad plats, genom att
den röstande skriver 3 siffror för kandidat i
valsedelns 3 rutor. Den röstande lägger sedan
valsedeln i valkuvert och försluter det.

Röstning sker via internet, på en av fullmäktige
beslutad webbplats. Webbplatsen är densamma
som föregående år om inget annat förslag lyfts.
Denna procedur benämns Internetröstning.
Internetröstning sker efter genomgången kontroll
av den röstandes kårmedlemskap.

Därefter lämnar den röstande det förslutna
valkuvertet till valförrättaren. Samtidigt som den
röstande visar sin legitimation för valförrättaren,
markerar denne i vallängden att röst avgivits och
lägger ned valkuvertet i valurnan.
Om röstande inte finns upptagen i vallängden
läggs valkuvertet i ett kuvert som förslutes. Efter
uppvisande av legitimation skrivs den röstandes
personnummer samt teknologsektionstillhörighet
på kuvertet, därefter läggs kuvertet i valurnan.
Denna procedur benämns poströstning.
Röstning kan också ske via Internet, på en av
fullmäktige beslutad web- plats. Denna procedur
benämns Internet- röstning. Internet-röstning
sker efter genomgången kontroll av den
röstandes medlemskap.
Därefter avlägges rösten på ett sätt snarlikt den
ordinarie röstproceduren. Röst som avläggs på
Internet skall behandlas som en poströst.

Därefter avlägges rösten genom att den röstande
väljer den kandidat vilken hen vill rösta på. Den
röstande skickar sedan in sin röst genom att
sända sitt val.
Fullmäktige kan, i de fall omständigheterna
kräver det, även begära fysisk röstning för att
valet skall anses demokratiskt.
Fysisk röstning sker på insynsskyddad plats,
genom att den röstande skriver 3 siffror för
kandidat i valsedelns 3 rutor. Den röstande lägger
sedan valsedeln i valkuvert och försluter det.
Därefter lämnar den röstande det förslutna
valkuvertet till valförrättaren. Samtidigt som den
röstande visar sin legitimation för valförrättaren,
markerar denne i vallängden att röst avgivits och
lägger ned valkuvertet i valurnan.
Om röstande inte finns upptagen i vallängden
läggs valkuvertet i ett kuvert som förslutes. Efter
uppvisande av legitimation skrivs den röstandes
personnummer samt teknologsektionstillhörighet
på kuvertet, därefter läggs kuvertet i valurnan.
Denna procedur benämns poströstning.

Valförrättning 7:20

Valförrättning 7:20

I varje vallokal skall valförrättningen ledas av
minst två valförrättare.

Internetröstningen skall räknas som en egen
vallokal och det åligger valnämnden att försäkra
att röstningen är demokratisk.

Vid Internetröstning ska röstningsproceduren
efterlikna den ordinarie proceduren.
Internetröstningen ska räknas som en egen
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Vid fysisk röstning skall valförrättningen i varje
fysisk vallokal ledas av minst två valförrättare.
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vallokal och därmed tillhandahålla samma
funktioner som en vallokal.

Vid fysisk röstning ska röstningsproceduren
efterlikna den ordinarie proceduren.

Valsedel och valkuvert 7:22

Valsedel och valkuvert vid fysiskt röstning
7:22

Röstning sker genom markering på gul valsedel
som valnämnden har låtit framställa. På valsedel
skall stå, uppifrån räknat, "fullmäktigeval", åtföljt
av tre rutor och längst ner en mening som lyder:
"Skall vara en siffra i varje ruta!"
Valkuverten skall vara ogenomskinliga och fria
från särskiljande kännetecken.
Kandidatlista, valsedlar och valkuvert skall
tillhandahållas i vallokalen.

Fysisk röstning sker genom markering på gul
valsedel som valnämnden har låtit framställa. På
valsedel skall stå, uppifrån räknat,
"fullmäktigeval", åtföljt av tre rutor och längst
ner en mening som lyder: "Skall vara en siffra i
varje ruta!"
Valkuverten skall vara ogenomskinliga och fria
från särskiljande kännetecken.
Kandidatlista, valsedlar och valkuvert skall
tillhandahållas i vallokalen.

Valförrättningens avslutande 7:23

Valförrättningens avslutande 7:23

Sedan valförrättningen avbrutits eller avslutats
skall valurnan tömmas under uppsikt av en
valförrättare, en av kårstyrelsen utsedd
kontrollant samt en representant från
valnämnden. Valkuverten räknas och antal,
vallokal samt tidpunkt antecknas på ett kuvert i
vilket valkuverten placeras. Kuvertet signeras av
valförrättare, oberoende kontrollant och
representant från valnämnden samt igenlackas av
någon av dessa. Kuverten skall sedan förvaras
säkert tills röstsammanräkningen sker.

Sedan valförrättningen avbrutits eller avslutats
skall informationen från röstningssystemet
exporteras extraheras av en av kårstyrelsen
utsedd kontrollant samt två representanter från
valnämnden.

Röstsammanräkning 7:24

Röstsammanräkning 7:24

Röstsammanräkningen skall ske under ett av
valnämndens sammanträden under kontroll av
minst tre av kårstyrelsen utsedda röstberättigade.
Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.

Röstsammanräkningen skall ske under ett av
valnämndens sammanträden under kontroll av
minst tre av kårstyrelsen utsedda röstberättigade.
Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.

Under röstsammanräkningen bryts de kuvert vari
valsedlarna förvaras.

Vid fysiskt val kontrolleras sedan internetröster,
fysiska rösterna och poströsterna gentemot
vallängden enligt 7:28. Under
röstsammanräkningen bryts sedan de giltiga
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Vid fysisk röstning följs följande procedur: Sedan
valförrättningen avbrutits eller avslutats skall
den fysiska valurnan tömmas under uppsikt av en
valförrättare, en av kårstyrelsen utsedd
kontrollant samt en representant från
valnämnden. Valkuverten räknas och antal,
vallokal samt tidpunkt antecknas på ett kuvert i
vilket valkuverten placeras. Kuvertet signeras av
valförrättare, oberoende kontrollant och
representant från valnämnden samt igenlackas av
någon av dessa. Kuverten skall sedan förvaras
säkert tills röstsammanräkningen sker.
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kuverten vari valsedlarna från den fysiska
röstningen och/eller poströstningen förvarats.
Giltiga röster från internetröstning och fysisk
röstning summeras efter kontrollen enligt 7:28
för var kandidat.
Kontroll av poströster 7:28

Kontroll av röster 7:28

Efter valförrättningens slut och innan
röstsammanräkningen skall poströsterna
kontrolleras gentemot vallängden. Om röstande
inte är markerad i vallängden, markeras denne i
vallängden och kuvertet bryts och valkuvertet
läggs i valurnan. Om röstande är markerad i
vallängden förklaras poströsten ogiltig och
makuleras.

Inför röstsammanräkningen enligt 7:24 ska
samma dag vallängden uppdateras enligt 7:2.

Kontroll av poströster ska ske under ett av
valnämndens sammanträden under kontroll av
minst tre av kårstyrelsen utsedda röstberättigade.
Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.

Efter valförrättningens slut och innan
röstsammanräkningen ska internetröster, fysiska
röster och poströster kontrolleras gentemot
varandra och vallängden.
Om poströstande finns med i vallängden men
inte redan är markerad, markeras denne i
vallängden, kuvertet bryts och valkuvertet läggs i
valurnan.
Om röstande redan är markerad i vallängden
förklaras den poströsten ogiltig och makuleras.

Internetröstning anses sekundär till fysisk
röstning.
Om röstande finns markerad i vallängden eller ej
finns med i vällängden förklaras
internetröstningen ogiltig och makuleras.
Kontroll av röster ska ske under ett av
valnämndens sammanträden under kontroll av
minst tre av kårstyrelsen utsedda röstberättigade.
Dessa får ej kandidera i valet eller ingå i
valnämnden.

4 av 5

MOTION
YYYY-MM-DD

Yrkande
Med ovan som bakgrund yrkar undertecknade:
att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:13 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:20 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:22 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:23 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:24 accepteras.

att

den föreslagna ändringen av Stadga 7:28 accepteras.

______________________________________

______________________________________

Ordförande i Valnämnden

Vice Ordförande i Valnämnden

Avan Mirkhan

Adam P. Landberg
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