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Datum: tisdagen den 22 januari 2018  

Tid kl 18:15-22:00 

Lokal: K23, Kåkenhus, Campus Norrköping 

  
 

Injusterade ledamöter Närvarande Ej injusterade på 

Förenade Filosofers initiativ   

Andreas Lind   

Armin Ehrenvall   

Carl Jönsson   

Gabriel Wåhlberg   

Jakob Sivermark   

Tobias Andersson   

Adam Eriksson   

Erik Karlström   

   

Lärarlistan   

Simon Ågren Ja  

Johan Sandblom Wideman   

Didrik Florhed   

Erik Håkansson Ja  

Anton Springmann Ja  

Henrik Bademo Ja  

Malin Grönroos Ja  

Maria Turesson Ja  

Lisa Andersen   

Therese Jonsson   

Gabriella Karlsson   

   

Norrköpingslistan   

Matilda Samuelsson   

Mina Gunnarsson Ja  

Linnéa Swärd   

   

Socialdemokratiska studenter   

Henrik Svensson Ja  

Astrid Hultenius Ja  

Anton Johansson Ja  

Hedvig Garcia-Fraile Wurnell Ja  

Anna Isaksson   

Thomas Kästner   

Erica Nådin   
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Föredragningslista 
 
Ärendeordning 
Punkterna behandlas i följande ordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a, 11, 12, 16, 13, 14, 15, 17, 18 

 

Punkt Ärende Handl. nr. 

1)  Mötets öppnande 
Johan Wester öppnar mötet kl 18:50 

 

2)  Val av mötessekreterare 
Beslutades: att välja Sofia Ritenius till mötessekreterare 

 

3)  Justering av röstlängd 
Röstlängden justeras till 13 röstande 

 

4)  Val av två justerare tillika rösträknare 
Beslutades: att välja Astrid Hultenius och Anton Springmann till justerare tillika 
rösträknare 

 

5)  Mötets stadgeenliga utlysande 
Beslutades: att fastställa mötet stadgeenligt utlyst 

 

6)  Adjungeringar 
Punkten lämnas utan åtgärd 

 

7)  Fastställande av föredragningslista 
Johan Wester yrkar på att lägga till ny punkt 2 
Beslutades: att godkänna Johans yrkande 

     Beslutades:  att godkänna den framvaskade föredragningslistan 
 

Beslutades: att godkänna föredragningslistan 

6 FP08-18/19 

8)  Tidigare mötesprotokoll 
Punkten lämnas utan åtgärd 

 

Bettina Setterstål Ja  
Rasmus Karlsson   
   

Vänsterns studentförbund   

Kim Axelsson Ja  
   

Närvarande styrelsemedlemmar   

Sofia Ritenius Ja  

Hugo Samuelsson Ja  
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9)  Information från styrelse och utskott  

a) Information från Styrelsen 
Medlemsantal just nu: 1445 
Styrelsen har haft hög arbetsbelastning innan jul och det känns fortfarande av. 
Strategidag 8/1 – hela styrelsen som under en heldag tittade strategiskt på 
verksamheten, både makro och micro perspektiv 
AMO-veckan ihop med LinTek och Consensus håller på att planeras tillsammans med 
våra AMOs 
Sektionsutbildning den 6/3, planering av detta är också i full fart 
Tillsatt mottagningssamordnare i både Linköping och Norrköping 
Nya samarbetsavtal med Studentkortet och Studenthäftet 
Rörande kårvalet – det system som vi hoppades på att använda, från samma företag 
som medlemssystemet, men det har nu visat sig vara väldigt kostsamt, det skulle kosta 
85 000 plus årlig drift, så vi kollar på andra lösningar. 
Kommunikatören informerar om employer branding och skickar ut PP till FUM efter 
mötet 
Arbetet framåt mellan valberedningen och styrelsen: 
Fokus på lite mer ”fyrkantigt” och professionellt. Trycka på de mer mjuka värdena via 
sociala medier. Mer som ett företag är planen. 
 

 

b) Information från Valberedningen 
De kommer jobba mkt kompetensbaserat, de har intervjuat styrelsen och tagit fram 
postbeskrivningar. De kommer redovisa till FUM vilka frågor de har ställt och deras 
handlingsplan framåt. Detta kommer skickas ut till FUM.  

 

c) Information från Valrådet 
Fått ett till avhopp, så nu är de tillbaka på två personer och står utan ordförande. Lisa 
kan tänka sig att vara ordförande.  

 

10)  Propositioner   

a)  Proposition om fastställande av kompensation till förtroendevalda 19/20 
Föredragande: Hugo Samuelsson 
Styrelsen yrkar på att lägga till att Sakrevisorer som ska få en kompensation på 2000 
kr/år.  
Norrköpingslistan yrkar på att eventuella personer som deltar i beslutet idag inte 
omfattas av detta preliminära beslut om det är så att de sen kandidera till någon av de 
arvoderade posterna. 
 
Beslutades: att godkänna yrkandena 
Beslutades: att fastställa lägsta nivå för kompensation för förtroendevalda enligt bilaga 
Beslutades: att ge Hugo Samuelsson och Patrik Nilsson rätt till redaktionella ändringar 

9a FP08-18/19 

11)  Interpellationer 
Punkten lämnas utan åtgärd 
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12)  Motioner  

a)  Motion: Valinstruktioner 
Föredragande: Valrådet 
Anton Springmann yrkar på att ersätta bilagan med en ny bilaga 11a1 FF08-18/19 
Anton Springmann yrkar på att ändra datumen i slutet av bilagan till följande:  
18 februari Listbildning öppnar, medlemmar kan hämta och lämna in listor på     

Kårallen och Trappan. 
15 mars Listor skall vara inlämnade med all nödvändig information undantaget 

eventuella kompletteringar 
17 mars Senaste dag för komplettering på tidigare inlämnade listor. 
19 mars Valrådet godkänner och publicerar listor. 
V 13-14 Utbildning för listorna inför valperiod sker under denna period 
15-28 april Val till StuFFs kårfullmäktige. 
3 maj Senaste datum för valrådet att räkna röster och upprätta valprotokoll 
4 maj Fullmäktigemöte där nuvarande fullmäktige godkänner valprotokollet. 

Det senare publiceras. 
 

Beslutades: att godkänna inkomna yrkanden 
Beslutades: att godkänna de framvaskade valinstruktionerna 
Beslutades: att ge Valrådet rätt till redaktionella ändringar 

11a FP08-18/19 
11a1 FP08-18/19 

13)  Val av talmanspresidium för verksamhetsår 2018/2019  

a)  Val av vice talman 
Punkten lämnas utan åtgärd 

 

b)  Val av vice sekreterare 
Punkten lämnas utan åtgärd 

 

14)  Val av fullmäktiges utskott för verksamhetsår 2018/2019  

a)  Val av ordförande för valrådet 
Beslutades: att välja Lisa Andersen till ordförande för valrådet 

 

b)  Val av ledamöter i valrådet 
Beslutades: att välja Kim Axelsson till ledamot i valrådet utan arvode 

 

c)  Val av ledamöter i valberedningen 
Beslutades: att välja Maria Turesson till ledamot i valberedningen utan arvode 

 

15)  Diskussionspunkter  

16)  Entlediganden 
Anton Jigblad har begärt att få entlediga sig 
Beslutades: att entlediga Anton Jigblad från hans uppdrag som ordförande för Valrådet 

 

17)  Övriga frågor  

a) Dokumentdag 
Styrelsen planerar en strategidag runt styrdokument där FUM och styrelsen 
tillsammans kollar över främst HP, VP och budget för att dels skapa samsyn om vilka 
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funktioner dokumenten fyller men också ta fram idéer kring vad som ska stå med i 
dokumenten samt prioriteringar. Datumet är den 9 mars och de flesta i rummet känner 
redan nu att de kommer kunna delta.  

b) Ansvarsuppdelning 
Svårigheter inom organisationen rörande ansvarsfördelning och ansvarstagande leder 
ofta till en onödigt långsam process som försvårar kårens arbete. 
Utdrag ur diskussion: De som rekryteras till FUM måste ta sitt mandat på allvar och de 
som sitter nu som ska rekrytera till sina listor måste säkerställa att det är människor 
som tar uppdraget på allvar som de tar med i sin lista. 
Ha en lösning där man blir borttagen från sitt mandat om man varit frånvarande på 
fler än ett visst antal möten, men kan bli problematiskt pga vi behöver fler, inte färre 
engagerade. 
Kortare möten för att det ska bli mindre belastande. Styrelsen ska kanske ta en mer 
styrande roll där de också får mer befogenheter och FUM blir mer som en kontroll-
enhet.  
Man kanske också behöva korta ned eller helt utesluta onödiga diskussioner och se 
över mötesformalia för att korta ned möten.  
Ska man fatta strategiska eller operativa beslut i FUM?  
Svårt att ha färre möten om man tittar på hur långa våra möten är idag utan att ändra 
”innehållet”.  
Utveckla konceptet med förmöte där olika ledamöter i styrelsen har möten med de ur 
FUM som är intresserade av deras frågor. Styrelsen kommer ta fram underlag till nästa 
möte 

 
Styrelsen sammanställer detta samt fyller på med tankar från styrelsen om vilka 
bromsklossar som finns och skapar ett diskussionsunderlag för att fortsätta diskussionen. 

 

c) Nytt format på DokumentFUM 
Vill vi ha DokumentFUM med en ny tappning där man på förmiddagen har Åsiktstorg 
där alla dokument sitter uppsatta med alla ändringsyrkanden precis nedanför, 
diskussion pågår där de som är intresserade kan ställa frågor och diskutera och sen på 
eftermiddagen har man ”plenum” då beslut fattas och diskussioner? Gruppen är 
positiv, talman och styrelse tittar vidare på detta. 

 

18)  Nästa möte 
Nästa möte sker den 20 februari i Linköping 

 

19)  Mötets avslutande 
Johan Wester avslutar mötet kl 21.05 

 

 
 
 

_________________________________ _________________________________ 
Johan Wester, talman 
 

Sofia Ritenius, mötessekreterare 

_________________________________ _________________________________ 
Astrid Hultenius, justeringsperson Anton Springmann, justeringsperson 

 
 
 
 
 

Sofia Ritenius (14 mar 2019)
Sofia Ritenius

SR
SR
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Johan Wester
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Studentkåren för utbildningsvetenskap och  
Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet 
 

Linköping den 17 december 2018 

 
StuFF 
Kårallen, Universitetet  
Linköping  
www.stuff.liu.se 

 

Proposition om fastställande av kompensation till förtroendevalda 19/20 
Att rekrytera till förtroendeuppdrag är svårt. Kårerna vid LiU har märkt en nedåtgående trend i både 
sin egen verksamhet men även hos sektioner och föreningar. För att kunna vara en slagkraftig 
studentpolitisk aktör med en långsiktigt hållbar verksamhet behöver vi rätt person på rätt plats – 
vilket ofta kan vara svårt. Många studenter går till näringslivet redan under sin utbildning och det är 
en konkurrens som vi som studentkår bör ta i beaktning när vi rekryterar.  

För att underlätta rekryteringsprocessen föreslår därför styrelsen att fullmäktige beslutar om 
kompensation för förtroendeuppdrag redan i januari. Detta på grund av att kompensationen bör 
vara tydlig i marknadsföringen av uppdragen (just på grund av konkurrensen från näringslivet) och 
på grund av att underlätta för valberedningen i deras rekryteringsprocess. Notera ordet 
kompensation. Förslaget innebär att dels sätta arvoden för uppdragen, men även fatta beslut om 
löneförmåner som de förtroendevalda erhåller och som troligen är en viktig del i hur attraktivt det är 
att arbeta på StuFF. 

En tanke som väckts är att det kan vara problematiskt att fatta beslut om detta redan nu, eftersom 
detta kan bidra till en ”stelhet” i budgeteringsprocessen. Styrelsen anser att detta är sant. Däremot 
anser styrelsen också att ”stelheten” vägd mot risken att inte ha personer som kan driva StuFF, inte 
är ett tillräckligt starkt argument för att avstå från beslutet. Att ha personal, lokaler och infrastruktur 
är det absolut mest essentiella för att vi ska kunna utföra det kåruppdrag vi har – resten är mer 
flexibelt och kan förhandlas om. Det finns andra förmåner som exempelvis kårstyrelsen erhåller 
som kommer föreslås senare i budgetprocessen.  

Se bilaga för förslag på kompensation för StuFFs förtroendeuppdrag.  

 

 

Fullmäktige föreslås besluta att: 

• Godkänna förslaget på kompensation för förtroendeuppdrag 19/20 i sin helhet. 

• Ge Hugo Samuelsson och Patrik Nilsson rätt till redaktionella ändringar.  

 

 

_________________ 
Hugo Samuelsson 

Kommunikatör 
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Förslag på kompensation för förtroendeuppdrag 19/20 
 

Uppdrag Typ av kompensation, summa, tidsenhet 
Ledamot i kårstyrelsen 19/20 Arvode, 35% av prisbasbeloppet 2019 = 16275 kr/månad 

Friskvårdsbidrag 2000 kr/år 

Talman, ersättning per möte Arvode 500 kr 

Sekreterare, ersättning per möte Arvode 500 kr  

Valråd, ersättning per person  Arvode 1200 kr/år 

Valberedning, ersättning per person  Arvode 1200 kr/år 

Mottagningssamordnare i Linköping Arvode 15000 kr/termin 

Mottagningssamordnare i Norrköping Arvode 10000 kr/termin 

 

Förklaring av tabell 
I förslaget ovan är alltså själva arvodena framlagda utan lagstadgade skatter som tillkommer med 
arvoden och löner. Utöver arvoden finns också friskvårdsbidrag som inte beskattas.  
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Motion: Valinstruktioner 
 
Vi har i stort utgått ifrån förra årets valinstruktion men tagit bort de delar i instruktionen som 
handlar om brevröstning röstning via urna då det inte längre är möjligt. Vi har även sett över så att 
beskrivningen över valet självt är vagt nog att inte behöva skrivas om varje år, förutsatt att inga 
dramatiska förändringar genomförs. 
 
 
Därför föreslås att fullmäktige besluta att: 

• Godkänna årets valinstruktioner 

• Ge valrådet rätt till redaktionella ändringar 
 

Valrådet, genom Anton Jigblad 
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Anton Jigblad (17 mar 2019)
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Det åligger valrådet att ansvara för att säkerställa att möjligheten att bilda listor kommer 
medlemmarna tillhanda i god tid innan sista datumet för att bilda listor. Med god tid avses minst 30 
dagar. 
 

Komplettering av inlämnad lista skall erbjudas av valrådet. Detta skall ske i enlighet med stadgan och 
därför vara tillhanda valrådet senast 14 dagar innan valet. Kompletteringssätt avgör valrådet vid 
behov och detta skall kommuniceras till berörd lista i god tid. 

Fullmäktige väljs årligen i fria, allmänna och slutna val bland StuFFs medlemmar. Röstning sker 
genom avläggande av en röst på en lista. Val sker genom röstning via Internet på anvisad plattform 
eller genom fysisk rösthandling via brevröst. Valmaterial till detta finns tillgängligt i Kårallen 
eller Trappan. 

Rösträtt tillkommer varje medlem i StuFF som vid valtillfället kan styrka sin identitet samt sitt 
medlemskap för innevarande termin. Detta sker endera via att medlemmen finns registrerad i 
STURE (kårernas medlemsregister) samt innehar inloggningsuppgifter till anvisad internetplattform, 
alternativt genom brevröst då uppvisande av giltig legitimation i kombination med för terminen 
giltigt LiU-kort krävs för att få ut rösthandlingar. 
 

Röstlängd upprättas av valrådet tidigast tre dagar och senast en dag innan första valdag. Som 
röstlängd anses vara ett utdrag ur medlemsregistret. Utdrag skall även göras vid sista valdag, 
alternativt en dag efter valet för att se ifall röstlängden har förändrats under valet. 

StuFFs valråd har möjlighet att bestämma huruvida det ska arrangeras valtorg. Valtorgen syftar till 
att ge medlemmarna information om valet. De listor som kandiderar till fullmäktige får möjlighet att 
marknadsföra sin lista. Väljer valrådet att inte arrangera valtorg så åligger det dem att på annat sätt 
informera medlemmarna om valet. 
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Valtorgen leds av en torgledare. Torgledaren utses och instrueras av valrådet.  
 

Torgledaren ansvarar för valtorget sker på ett organiserat sätt. Det åligger valförrättaren att vidta alla 
erforderliga åtgärder för att upprätthålla ordningen i valtorget. Torgledaren ansvarar för att 
valkampanjandet på valtorgen sker på ett etiskt försvarbart sätt. 
 
Torgledaren ansvarar även för att inga listor har med sig egna datorer där medlemmar kan rösta. 
Röstning via brevröst eller via dator är INTE tillåten inom valtorgets område. 
 

Listorna ansvarar för att uppträda på ett ansvarsfullt sätt inom valtorgets område. Listorna ansvarar 
för att den marknadsföring som sker på valtorgen är etiskt försvarbar. Listorna skall även följa de 
instruktioner som torgledaren ger dem. StuFFs logga får inte inkluderas i något 
marknadsföringsmaterial från listorna. 
 

På varje valtorg skall följande finnas tillgängligt: 
a) StuFFs stadgar 
b) Valinstruktionen 
c) Förteckning över samtliga registrerade listor och dess kandidater 
d) Utrustning så det tydligt framgår att valet gäller till StuFFs fullmäktige. 

 

Röstning till fullmäktige sker via frivilligt personval. Den röstande kan rösta på en lista men har 
möjlighet att dessutom genom särskild kryssning avge en personröst på en av listans kandidater. Den 
röstande äger även rätt att rösta blankt. 

 

Röstningen sker via inloggningen på anvisad plattform där den röstberättigade kan avlägga sin röst 
på högst en registrerad lista, samt på högst en av denna listas registrerade kandidater. Alternativt kan 
medlemmen välja att rösta blankt. 
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Valrådet har möjlighet att bestämma ifall vallokal skall finnas under valet eller inte. Om valrådet 
bestämmer att det skall finnas ska detta kommuniceras till medlemmarna. I en vallokal får 
medlemmarna möjlighet att på plats rösta via internet på anvisad plattform. Det ska finnas minst en 
valförrättare närvarande i varje vallokal. Valförrättare utses och instrueras av valrådet. 
 

Valförrättaren ansvarar för vallokalen och att allt inom den sker på ett organiserat sätt. Det åligger 
valförrättaren att vidta alla erforderliga åtgärder för att upprätthålla ordningen i vallokalen. 
Valförrättaren ansvarar för att valkampanjande inom vallokalen ej sker. 
 

I varje vallokal skall följande finnas tillgängligt: 
a) StuFFs stadgar 
b) Valinstruktionen 
c) Förteckning över samtliga registrerade listor och dess kandidater 
d) Utrustning så det tydligt framgå att valet gäller till StuFFs fullmäktige. 
e) Minst en dator för röstning. 
 
 

Röstande som ej finns upptagen i röstlängden antecknas av valförrättaren i separat röstlängd med 
namn och personnummer. Det berörda valkuvertet med ilagd valsedel läggs i ett kuvert och detta 
kuvert markeras med den röstandes personnummer. Valrådet kontrollerar sedan om den röstande är 
röstberättigad och om så är fallet räknas rösten. Om den röstande visar sig inte vara röstberättigad 
makuleras rösten. 
 

Röstsammanräkningen är offentlig och skall företagas gemensamt av rösträknarna. 
Sammanräkningen skall vara avslutad inom tre arbetsdagar efter sista valdag. 
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Röstsedel som ej förklarats ogiltig enligt ovan och som upptar namnet på två eller flera kandidater 
räknas som giltig röst. De personröster som angivits på röstsedeln räknas dock som ogiltiga. 

 

Röstsedel som ej förklarats ogiltig enligt ovan och som har en oläslig personröst räknas som en giltig 
röst. Personrösten som angivits på röstsedeln räknas dock som ogiltig. 

 

Valrådet ska senast tre arbetsdagar efter sista valdag offentliggöra antal avgivna röster samt dess 
fördelning mellan internetröster och brevröster. Valrådet ska också senast sex arbetsdagar efter sista 
valdag tillkännage det slutgiltiga valresultatet på StuFF:s hemsida. 

 

9 januari Listbildning öppnar, medlemmar kan hämta och lämna in listor på Kårallen och 
Trappan. 

18 februari Listor skall vara inlämnade med all nödvändig information undantaget eventuella 
kompletteringar 

24 mars Senaste dag för komplettering på tidigare inlämnade listor. 
27 mars Valrådet godkänner och publicerar listor. 
V 7- 8-9 Utbildning för listorna inför valperiod sker under denna period 
15-28 april Val till StuFFs kårfullmäktige. 
3 maj Senaste datum för valrådet att räkna röster och upprätta valprotokoll 
4 maj Fullmäktigemöte där nuvarande fullmäktige godkänner valprotokollet. Det senare 

publiceras. 
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Valinstruktioner 

 

 Listbildning 
Det åligger valrådet att ansvara för att säkerställa att möjligheten att bilda listor kommer 
medlemmarna tillhanda i god tid innan sista datumet för att bilda listor. Med god tid avses minst 30 
dagar. 
 

Komplettering av lista 
Komplettering av inlämnad lista skall erbjudas av valrådet. Detta skall ske i enlighet med stadgan och 
därför vara tillhanda valrådet senast 14 dagar innan valet. Kompletteringssätt avgör valrådet vid 
behov och detta skall kommuniceras till berörd lista i god tid. 

Valsätt 
Fullmäktige väljs årligen i fria, allmänna och slutna val bland StuFFs medlemmar. Röstning sker 
genom avläggande av en röst på en lista. Val sker genom röstning via Internet på anvisad plattform. 

Rösträtt 
Rösträtt tillkommer varje medlem i StuFF som vid valtillfället kan styrka sin identitet samt sitt 
medlemskap för innevarande termin. Detta sker endera via att medlemmen finns registrerad i 
kårernas medlemsregister samt innehar inloggningsuppgifter till anvisad internetplattform. 
 

Röstlängd 
Röstlängd upprättas av valrådet tidigast tre dagar och senast en dag innan första valdag. Som 
röstlängd anses vara ett utdrag ur medlemsregistret. Utdrag skall även göras vid sista valdag, 
alternativt en dag efter valet för att se ifall röstlängden har förändrats under valet. 

Valtorg 
StuFFs valråd har möjlighet att bestämma huruvida det ska arrangeras valtorg. Valtorgen syftar till 
att ge medlemmarna information om valet. De listor som kandiderar till fullmäktige får möjlighet att 
marknadsföra sin lista. Väljer valrådet att inte arrangera valtorg så åligger det dem att på annat sätt 
informera medlemmarna om valet. 
 
Valtorgen leds av en torgledare. Torgledaren utses och instrueras av valrådet.  
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Torgledarens åliggande 

Torgledaren ansvarar för valtorget sker på ett organiserat sätt. Det åligger valförrättaren att vidta alla 
erforderliga åtgärder för att upprätthålla ordningen i valtorget. Torgledaren ansvarar för att 
valkampanjandet på valtorgen sker på ett etiskt försvarbart sätt. 
 
Torgledaren ansvarar även för att inga listor har med sig egna datorer där medlemmar kan rösta. 
Röstning via dator är INTE tillåten inom valtorgets område. 
 

Listornas åliggande 

Listorna ansvarar för att uppträda på ett ansvarsfullt sätt inom valtorgets område. Listorna ansvarar 
för att den marknadsföring som sker på valtorgen är etiskt försvarbar. Listorna skall även följa de 
instruktioner som torgledaren ger dem. StuFFs logga får inte inkluderas i något 
marknadsföringsmaterial från listorna. 
 

Valtorgens utrustning 

På varje valtorg skall följande finnas tillgängligt: 
a) StuFFs stadgar 
b) Valinstruktionen 
c) Förteckning över samtliga registrerade listor och dess kandidater 
d) Utrustning så det tydligt framgår att valet gäller till StuFFs fullmäktige. 

 

Röstningsförfarande 
Röstning till fullmäktige sker via frivilligt personval. Den röstande kan rösta på en lista men har 
möjlighet att dessutom genom särskild kryssning avge en personröst på en av listans kandidater. Den 
röstande äger även rätt att rösta blankt. 

 

Röstningsprocedur vid röstning via Internet 
Röstningen sker via inloggningen på anvisad plattform där den röstberättigade kan avlägga sin röst 
på högst en registrerad lista, samt på högst en av denna listas registrerade kandidater. Alternativt kan 
medlemmen välja att rösta blankt. 
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Vallokaler 
Valrådet har möjlighet att bestämma ifall vallokal skall finnas under valet eller inte. Om valrådet 
bestämmer att det skall finnas ska detta kommuniceras till medlemmarna. I en vallokal får 
medlemmarna möjlighet att på plats rösta via internet på anvisad plattform. Det ska finnas minst en 
valförrättare närvarande i varje vallokal. Valförrättare utses och instrueras av valrådet. 
 

 Valförrättarens åliggande 

Valförrättaren ansvarar för vallokalen och att allt inom den sker på ett organiserat sätt. Det åligger 
valförrättaren att vidta alla erforderliga åtgärder för att upprätthålla ordningen i vallokalen. 
Valförrättaren ansvarar för att valkampanjande inom vallokalen ej sker. 
 

Vallokalens utrustning 

I varje vallokal skall följande finnas tillgängligt: 
a) StuFFs stadgar 
b) Valinstruktionen 
c) Förteckning över samtliga registrerade listor och dess kandidater 
d) Utrustning så det tydligt framgå att valet gäller till StuFFs fullmäktige. 
e) Minst en dator för röstning. 
 
 

Röstande ej upptagen i röstlängden 
Röstande som ej finns upptagen i röstlängden antecknas av valförrättaren i separat röstlängd med 
namn och personnummer. Det berörda valkuvertet med ilagd valsedel läggs i ett kuvert och detta 
kuvert markeras med den röstandes personnummer. Valrådet kontrollerar sedan om den röstande är 
röstberättigad och om så är fallet räknas rösten. Om den röstande visar sig inte vara röstberättigad 
makuleras rösten. 
 

Röstsammanräkning 
Röstsammanräkningen är offentlig och skall företagas gemensamt av rösträknarna. 
Sammanräkningen skall vara avslutad inom tre arbetsdagar efter sista valdag. 
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Dubbel personröst 

Röstsedel som ej förklarats ogiltig enligt ovan och som upptar namnet på två eller flera kandidater 
räknas som giltig röst. De personröster som angivits på röstsedeln räknas dock som ogiltiga. 

 

Oläslig personröst 

Röstsedel som ej förklarats ogiltig enligt ovan och som har en oläslig personröst räknas som en giltig 
röst. Personrösten som angivits på röstsedeln räknas dock som ogiltig. 

 

Offentliggörande av valresultaten 
Valrådet ska senast tre arbetsdagar efter sista valdag offentliggöra antal avgivna röster. Valrådet ska 
också senast sex arbetsdagar efter sista valdag tillkännage det slutgiltiga valresultatet på StuFF:s 
hemsida. 

 

Tidpunkter för val till StuFFs kårfullmäktige våren 2018 
9 januari Listbildning öppnar, medlemmar kan hämta och lämna in listor på Kårallen och 

Trappan. 
18 februari Listor skall vara inlämnade med all nödvändig information undantaget eventuella 

kompletteringar 
24 mars Senaste dag för komplettering på tidigare inlämnade listor. 
27 mars Valrådet godkänner och publicerar listor. 
V 7- 8-9 Utbildning för listorna inför valperiod sker under denna period 
15-28 april Val till StuFFs kårfullmäktige. 
3 maj Senaste datum för valrådet att räkna röster och upprätta valprotokoll 
4 maj Fullmäktigemöte där nuvarande fullmäktige godkänner valprotokollet. Det senare 

publiceras. 
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