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Proposition om stadgeändring 2: 

Antal namn på valsedeln 

 

Styrelsen föreslår att vid val av styrelseledamöter vid årsmötet skall varje röst avkrävas minst det 

antal namn som enligt stadgarna är det lägsta tillåtna antalet ledamöter. Om en röst innehåller färre än 

detta lägsta tillåtna antal namn skall rösten finnas blank. 

 

Bakgrund 

Inom rådande valsystem finns möjlighet för röstberättigade deltagare vid årsmötet att rösta på enbart 

en styrelseledamot. Styrelsens ambition med denna stadgeändring är att ställa högre krav på 

medlemmarna och förmå dem att beakta hela styrelsens sammansättning. 

 

 

Konkret stadgeändring 

Omröstning på årsmötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om 

någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller en majoritet av de erlagda 

rösterna. Vid personval, förutom val till ordförande och vice ordförande, gäller den mening som 

erhållit flest röster. Vid lika röstetal mellan två eller fler kandidater om den/de sista tillgängliga 

platsen/platserna i en röstning, ska röstning i två omgångar tillämpas. Vid lika röstetal i den andra 

omgången skiljer lotten 

till 

Omröstning på årsmötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om 

någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller en majoritet av de erlagda 

rösterna. Vid personval, förutom val till ordförande och vice ordförande, gäller den mening som 

erhållit flest röster. Vid lika röstetal mellan två eller fler kandidater om den/de sista tillgängliga 
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platsen/platserna i en röstning, ska röstning i två omgångar tillämpas. Vid lika röstetal i den andra 

omgången skiljer lotten. Vid personval skall varje röstsedel innehålla samma antal namn som antalet 

tillgängliga poster som röstningen berör. Innehåller röstsedeln fler eller färre namn än antalet 

tillgängliga poster skall röstsedeln räknas som blank. Varje röstsedel får innehålla maximalt två röster 

på vakanta platser. 

 

Samt 

 

Omröstning på stormötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om 

någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler än hälften av de erlagda 

rösterna. Vid personval, utom vid val av ordförande och vice ordförande, gäller dock den mening som 

erhållit flest röster. Vid lika röstetal mellan två eller fler kandidater om den/de sista tillgängliga 

platsen/platserna i en röstning, ska röstning i två omgångar tillämpas. Vid lika röstetal i den andra 

omgången skiljer lotten. 

 

Till 

Omröstning på stormötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om 

någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler än hälften av de erlagda 

rösterna. Vid personval, utom vid val av ordförande och vice ordförande, gäller dock den mening som 

erhållit flest röster. Vid lika röstetal mellan två eller fler kandidater om den/de sista tillgängliga 

platsen/platserna i en röstning, ska röstning i två omgångar tillämpas. Vid lika röstetal i den andra 

omgången skiljer lotten. Vid personval skall varje röstsedel innehålla samma antal namn som antalet 

tillgängliga poster som röstningen berör. Innehåller röstsedeln fler eller färre namn än antalet 

tillgängliga poster skall röstsedeln räknas som blank. Varje röstsedel får innehålla maximalt två röster 

på vakanta platser. 

 

 

Med ovanstående som grund yrkar styrelsen: 

- Att Stormötet antar bifogad stadgeändring 

 


