
80. Förtydliga stadgarna när det gäller valpro-
cessen
Motionärer: Katarina Möller och Eva Ericsson, Karlskronaavdelningen.

Sedan början av 1990-talet har Karlskronavdelningen genomfört poströstning för val till styrelse och supple-
anter. För första gången i år har valberedningen fått synpunkter på att det föreligger olika tolkningar av stad-
getexten under moment poströstning. Det gäller Bilaga B) Regler för poströstning (§ 8.1 mom 1 och 8.2 mom 
1) I) Anvisningar för poströsning i avdelning/klubb – Steg 2. Förberedelse för poströstningen – Valsedel.

Avsnittet som tolkas olika är: ”Valberedningen ska göra en valsedel där såväl valberedningens förslag till 
ordförande, kassör, ledamöter och suppleanter finns med samt en lista med övriga nominerade, men ej före-
slagna kandidater”. 

Då vi som fackliga förtroendepersoner till vardags är vana vid att tolka ord har frågetecken kommit om vad 
ordet lista betyder – är det en bifogad lista till valsedeln eller är det en lista på namn på själva valsedeln? 

Det finns ytterligare en fråga som valberedningen i Karlskronaavdelningen önskar få belyst, och tillagt i stad-
garna. Hur hanterar Vision eventuella personvalskampanjer i samband med valprocessen?

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad 

Att förbundsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att kontrollera att de stadgar Vision har antagit stäm-
mer överrens mot bakgrund av frågorna i motionstexten. 

Att arbetsgruppen lägger fram förslag på eventuella ändringar som kan träda i kraft i enlighet med vad 
som står i stadgarna § 6 Förbundsmötet Mom 6. 

Avdelningens yttrande kring motionen: 
I stadgarna i Bilaga B) regler för poströstning(§ 8:1 mom1 och 8.2 mom 1) I) Anvisningar för poströstning i 
avdelning/klubb- Steg 2.Förberedelser för poströstningen -Datum.  Även här framgår att ”Övriga nominerade 
men ej föreslagna kandidater ska anges på en lista som bifogas valberedningens förslag.” Denna mening kan 
tolkas på olika sätt och frågan är vilket sätt ska den tolkas på?   
Styrelsen i Karlskronaavdelningen håller med valberedningen om att stadgarna behöver förtydligas och före-
slår förslag till bifall till motionen.
 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionen ”Förtydliga stadgarna…”

Förbundsstyrelsen föreslår till förbundsmötet 2016 ett antal smärre förändringar av stadgarna för 
att göra dem mer tillgängliga. Flertalet är rent redaktionella och en del förändringar sker till följd av 
tidigare förbundsmötesbeslut eller som en anpassning till en förändrad omvärld. 

En förändring som förslås är att de mycket detaljerade anvisningarna för poströstning helt tas bort från stad-
garna (Regler för poströstning, § 8.1 mom 1 och 8.2 mom 1)
Istället ska regler för poströstning eller via andra digitala mötessystem fastställas av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att  att anse motionen besvarad samt
att  förbundsstyrelsen skyndsamt tar fram anvisningar för elektroniskt röstsystem och poströstning.




