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Styrdokument rörande valnämnden
Dokumentet innehåller:


Utdrag ur nationens stadgar, fastställda av landskapet den 23 mars 2015. Utdraget
består av de paragrafer som är särskilt viktiga för granskningsnämnden att känna
till. Det har i sig ingen formell ställning och kan därför justeras av Förste kurator
efter behov, så länge det inte utökas med regler som inte ingår i nationens stadgar.



Reglemente för valnämnden, fastställt av landskapet den 26 september 2016.
Eventuella noter i texten ingår inte i reglementet, utan är utformade av angivna
författare för att förtydliga tanken bakom den specifika formuleringen. Noter kan
därför, om skäl föreligger, justeras av Förste kurator.
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Valnämnden
Ur nationens stadgar, 7 och 11 kap.
Stadgarna fastställda av landskapet den 23 mars 2015
Förslag 5:23
Förslag till val av hedersledamot skall vara förste kurator tillhanda senast tjugonde dagen
före landskapet. Förslag till val av senior eller befattningshavare skall vara förste kurator
tillhanda senast sju dagar före landskapet.
Befogenhet 7:1
Nämnd utövar nationens beslutanderätt i de ärenden i vilka den bemyndigats av
landskapet genom dessa stadgar, fastställt reglemente eller särskilt beslut.
Ansvarighet 7:2
Nämnd är ansvarig inför landskapet.
Åligganden 7:3
Nämnd åligger
att till landskapet bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde,
att till landskapet inkomma med de förslag och föredraga de ärenden den finner påkallade,
att självständigt utöva den beslutanderätt den bemyndigats till enligt 7:1.
Kallelse 7:4
Nämnd sammanträder på kallelse av dess ordförande.
Sammanträden 7:5
Nämnd skall sammanträda då gällande premie- och stipendiereglementen eller dess
verksamhet det fordrar eller då inspektor, förste kurator eller minst hälften av nämndens
ledamöter så begär.
Yttrande- och förslagsrätt 7:6
Förslagsrätt tillkommer nämnds ledamot och varje landsman. Yttranderätt tillkommer −
utöver nämnds ledamot, inspektor och förste kurator − annan som av nämnd getts sådan
rätt.
Övrig fråga 7:7
Nämnd kan vid sammanträde med enkel majoritet besluta om behandling av på
föredragningslistan ej upptagen fråga.
Rösträtt 7:8
Rösträtt tillkommer nämnds ledamöter.
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Beslutsmässighet 7:9
Nämnd är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. [...]
Beslut 7:10
Beslut fattas genom öppen omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening ordföranden biträder. Vid val skiljer i sådant fall lotten.
Jäv 7:11
Nämndledamot får inte deltaga i omröstning i ärenden som rör henne eller honom eller
nära anhörig till henne eller honom.
Protokoll 7:12
Protokoll skall föras vid nämnds sammanträde. Protokollet ska vara förste kurator
tillhanda en vecka efter sammanträdets avslutande.
Beslutsjustering 7:13
Alla nämndbeslut skall för att få omedelbart gällande kraft justeras vid samma
sammanträde.
Protokollsjustering 7:14
Nämnds sammanträdesprotokoll justeras av ordföranden. Protokollet skall vara justerat två
veckor efter sammanträdets avslutande.
Reglemente 7:15
Om nämnds arbete föreskrivs vidare i reglemente.
Sammansättning 7:27
Nationens valnämnd består av förste kurator, andre kurator, senast avgångne förste
kurator, bibliotekarien, klubbmästaren, klubbmästarinnan, barmästaren, pubchefen,
kontaktsekreteraren, idrottssekreteraren, internationella sekreteraren,
informationssekreteraren samt fyra övriga ledamöter. Valnämnden utser inom sig
ordförande och vice ordförande (11:17−20). Nationens sekreterare för protokoll enligt 12:5,
men är inte ledamot av nämnden.
Val 7:28
Valnämndens fyra övriga ledamöter utses vid vårterminens andra lagtima landskap för en
tid av två år. Två ledamöter utses varje år. Valnämndens ledamöter tillträder vid
valtillfället.
Valbarhet 7:29
Valbar är varje landsman, som råder över sin egendom.
Åligganden 7:30
Valnämnden åligger
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att, inför landskapet, till varje utlyst befattning utom inspektor, proinspektor, skattmästare
och biträdande skattmästare, föreslå en valbar person;
att, om det anses skäligt, föreslå ytterligare personer i enlighet med 12:20 och 12:22−24;
att senast tre dagar före landskapet kungöra sina förslag på nationens anslagstavla;
att senast tre dagar före landskapet kungöra vilka övriga valbara som i enlighet med 5:23
föreslagits till respektive befattning;
att om sökande är föremål för granskning gällande tidigare innehavd befattning, inhämta
granskningsnämndens synpunkter innan förslagen kungörs.
Valnämndens ordförande 11:17
Valnämndens ordförande utövar ledningen av nationens valberedning.
Val 11:18
Valnämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Valbarhet 11:19
I enlighet med 7:29.
Åligganden 11:20
Valnämndens ordförande åligger
att i samråd med förste kurator förbereda valnämndens sammanträden,
att leda valnämndens sammanträden,
att tillse att valnämndens arbete bedrivs i enlighet med fastställt reglemente.
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Valnämnden
Reglemente
Fastställt av landskapet den 26 september 2016
På styrelsens uppdrag framarbetade av: Carl Mikael Carlsson, Charlii Enström, Emelie Gustafson,
Anna Henriksson, Sofia Ludén.
Sammanträden
Valnämnden sammanträder minst en gång inför varje lagtima landskap.
Kallelse
Kallelse till sammanträde ska, tillsammans med preliminär föredragningslista, utgå senast
sju dagar före sammanträdet. Kallelse och annan kommunikation inom nämnden sker via
e-post. Ledamot ansvarar själv för sin tillgänglighet i denna kanal.
Informella möten
Möten under vilka valnämnden enbart diskuterar potentiella kandidater och dessas
lämplighet, för att underlätta senare bedömning, räknas inte som sammanträden. Dessa
behöver därför inte protokollföras.
Föredragningslista
Vid sammanträde ska följande ärenden behandlas.
 Godkännande av kallelse
 Fastställande av föredragningslista
 Adjungering
 Aktuella valärenden
 Övriga frågor (i förekommande fall)
 Beslutsjustering
Protokoll
Vid sammanträde förs beslutsprotokoll. Punkterna numreras löpande från höstterminens
första sammanträde till vårterminens sista.
Beredning av valärenden
Valnämnden åligger
att aktivt söka kandidater till samtliga utlysta befattningar där det åligger nämnden att
lämna ett förslag;
att, inför beslut om förslag från nämndens sida, kontrollera1 vilka föreslagna kandidater
som är valbara till befattningen ifråga, och tillse att nämnden endast föreslår valbara
kandidater;
Detta kontrolleras i Melos, Argus, ekonomi- och fastighetschefens register över handlån samt kuratorernas
lista över mindre skulder.
1
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att, vid kungörande av övriga föreslagna, tydligt ange vilka kandidater som inte är valbara
till befattningen ifråga;
att, inför varje val, göra en undersökning av samtliga valbara kandidaters lämplighet;
att, inför val till förste kurator, andre kurator, bibliotekarie och heltidsarvoderade
befattningar, göra kreditupplysning på samtliga valbara förslag, och beakta resultatet vid
beredningen;
att, inför konkurrensval, senast tredje dagen före landskapet skriftligen motivera sitt
förslag;
att delge landskapet denna motivering och all övrig relevant information.
Reservation
Mot beslut äger ledamot, som deltagit i omröstning, få avvikande mening tagen till
protokollet om detta anmälts före sammanträdets slut och om reservationsmotivering inom
tre dagar efter mötet skriftligen inlämnats till förste kurator för intagande i protokollet.
Hearing
Inför landskap kan valnämnden anordna en utfrågning där kandidaterna till befattningar
av större vikt ges möjlighet att svara på frågor från nämnden och intresserade landsmän.
Valnämnden beslutar vilka befattningar som ska omfattas av utfrågningen.
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