Valordning
1. Denna valordning gäller för såväl
den centrala förbundsnivån som för
lokalavdelningar, klubbar, sektioner
och sektionsklubbar. Den gäller också
för klubbforum och andra sammanhang
när avdelningar/klubbar samverkar.
2. Vid val skall det organ som väljer se
till att medlemmarnas gemensamma
intresse av en lämplig fördelning av
uppdragen mellan de valda tillgodoses.
Detta skall ske inom ramen för de stadgar och andra bestämmelser som gäller
för varje särskilt organ.
Särskild hänsyn skall tas till:
jämställdheten mellan kvinnor och
män samt behovet av en åldersmässigt jämn fördelning.
Hänsyn ska också tas till:
representation från olika yrkeskategorier och arbetssökande
att representanter finns från olika
arbetsgivare (kommun, landsting,
privat, bolag, kyrkan etc.) samt att
mångfalden främjas.
Viktigt är att sträva efter att representanter för avdelningen och klubb i alla
sammanhang ska spegla medlemssammansättningen i avdelningen/klubben.
Viktigt är också att stimulera till en
kontinuerlig försörjning av nya förtroendevalda och nya uppdrag i linje med
en lärande organisation.
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3. Vid val till de centrala förbundsuppdragen skall olika slags avdelningars
och klubbars intressen tillgodoses.
De som väljs skall vara fackligt aktiva
medlemmar.
4. Val som äger rum vid avdelnings-,
klubb-, sektions- eller sektionsklubbmöte samt i förbundsmöte skall förberedas av valutskott/valberedning.

Särskilda bestämmelser
Avdelning
5. Val av avdelningsstyrelse sker vid
årsmötet. Vid val skall både sektioner
och enskilda medlemmar få tillfälle att
lämna förslag till kandidater.
Valberedningen skall, enligt punkt
2, se till att hänsyn tas, så långt som
möjligt, inte bara till representation
från olika sektioner utan också från
olika medlemskategorier inom ramen
för representationen.
Motsvarande gäller också vid val i
sektionerna.
6. I avdelningar som har representantskap skall varje sektion/sektionsklubb
vara företrädd i representantskapet, i
första hand i förhållande till sitt medlemsantal. Vid valet i sektionerna skall
man se till att skilda medlemskategorier
blir representerade enligt punkt 2.
Klubb
7. Val av klubbstyrelse sker vid års-

mötet. Vid val skall medlemmar få
tillfälle att lämna förslag till kandidater.
Valberedning skall, enligt punkt 2, se till
att hänsyn tas, så långt som möjligt, till
representation från olika medlemskategorier.
8. I klubbar som har representantskap
skall varje sektion/sektionsklubb vara
företrädd i representantskapet, i första
hand i förhållande till sitt medlemsantal. Vid valet i sektionerna skall man se
till att skilda medlemskategorier blir
representerade enligt punkt 2.
Förbundsmöte
9. Förbundsmötet utser ett valutskott
om sju ledamöter för beredning av val.
Ordförande utses särskilt bland utskottets ledamöter.
Valutskottets ledamöter äger rätt att
delta på varje förbundsmöte. Valutskottet äger rätt att delta på förbundsstyrelsens sammanträden.
10. Valutskottet skall lämna förslag till
följande val:
a) förbundsordförande och förbundsstyrelse, samt revisorer och revisorssuppleanter
b) fyllnadsval av förbundsordförande,
vice förbundsordförande eller övrig
styrelseledamot om någon av dem
avgår under mandatperioden
c) fyllnadsval av suppleant för revisor
11. Tidpunkt för sammanträde med
valutskottet fastställs i samråd med

förbundsstyrelsen. Kallelse utfärdas av
valutskottets ordförande.
12. Besked om förestående val skall
skickas ut till förbundsmötets ledamöter i samband med kallelse till sammanträde.
Valutskott/valberedning
13. Valutskott i sektion/sektionsklubb,
avdelning och klubb utses vid årsmötet.
Mötet fastställer antalet ledamöter i
utskottet och utser sammankallande.
14. Valutskottet skall senast två månader före årsmöte ge besked till
anslutna sektioner och medlemmarna
om förestående val och sista dag för att
inlämna förslag till valutskottet.
15. Anslutna sektioner och enskilda
medlemmar skall lämna in skriftliga
förslag till valutskottet senast den dag
som angivits i valutskottets meddelande. Valutskottet får själv nominera
kandidater även efter detta datum.
16. Vid mötet skall en ledamot som är
utsedd av valutskottet föredra utskottets förslag. Valutskottet skall också
meddela vilka kandidater som föreslagits men inte upptagits i valutskottets
förslag.
Endast de kandidater som nominerats hos valutskottet senast den dag som
angivits i valutskottets meddelande (se
punkt 15) är då valbar. Mellan valbara
kandidater förrättas val.
25

Medlemmar och sektionsombud får
då inte föreslå någon annan kandidat
vid mötet än de som skriftligen föreslagits enligt punkt 15. I andra fall förklaras nomineringen avslutad vid mötet.
17. Valutskottet skall också kontrollera
att föreslagna kandidater är valbara.
18. Valberedningens/valutskottets förslag till styrelse ska offentliggöras i god
tid, minst en vecka, innan årsmötet.
Övriga nominerade men ej föreslagna
kandidater ska anges på en lista som
bifogas valberedningens förslag.
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