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Kapitel 1 Detta dokument
§1 Ändringar i valordning
För upphävande eller ändring av denna valordning fordras två likalydande beslut av fullmäktige med
mellanliggande val.
§2 SöderS Stadga
Valnämnden ska följa det som är fastställt i SöderS stadga kapitel 9

Kapitel 2 Allmänna regler
§ 1 Tidpunkt för val
Ordinarie val förrättas under mars månad på de dagar som kårfullmäktige fastställer senast den 1
februari. Den dag röstning i vallokal påbörjas anses som första valdag vid beräkningen av tidsfrister
enligt denna valordning. Vallokaler ska hållas öppna minst fem vardagar inom denna valperiod.
§ 2 Tidpunkt för kandidatur
Kandidaturen ska ha inkommit till valnämnden senast 30 dagar före första valdag. Kandidaterna ska
ha undertecknat försäkran där de förklarar sig villiga att kandidera. Denna ska vara försedd med
namnförtydligande och personnummer. Om valnämnden inte har fått in minst 9 kandidater har
valnämnden rätt att förlänga nomineringsperioden med en vecka.
§ 3 Offentliggörande av nomineringslista
Vederbörligen prövad nomineringslista ska kungöras av valnämnden på SöderS anslagstavla och på
annat lämpligt sätt, inom tre dagar efter utgången av den tidsfrist som nämns i § 4 .
§ 4 Tidsfrister
Tidsfrister enligt detta kapitel löper fram till kl.18.00. Om tidsfrist utlöper på lördag, söndag eller
helgdag ska den istället utlöpa nästkommande vardag.

Kapitel 3 Valnämnden
Valnämndens arbetsuppgifter regleras i SöderS stadga. Vid genomförande av val till kårfullmäktige
åligger det valnämnden särskilt att:
 föreslå vallokal och tider för val till kårfullmäktige


efter kårfullmäktiges beslut kungöra tid och plats för valförrättningen på SöderS anslagstavla
och i övriga för SöderS tillgängliga medier senast sex veckor före första valdag



se till att röstlängd upprättas, samt se till att denna förvaras på ett betryggande sätt



ombesörja mångfaldigande och distribution av röstsedlar och nomineringslistor



tillhandahålla valblanketter, innehållande för röstning nödvändigt material, till samtliga
kårmedlemmar



förvara avlagda röster på ett betryggande sätt
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ordna kandidater efter valresultatet så att man kan avgöra i vilken ordning
kårfullmäktigeledamöterna är invalda.



kungöra valresultatet genom anslag och offentliggörande i övriga för SöderS tillgängliga
medier.

Kapitel 4 Valförfarande
§ 1 Röstningsförfarande
Röstning sker genom direkt förfarande på ordinarie valdagar. Den röstande har tre röster att fördela
mellan de nominerade kandidaterna
Röstsedel ska, på plats skyddad från insyn, fyllas i av den röstande och lämnas till valförrättaren som
kontrollerar den röstandes identitet och kårmedlemskap och gör nödvändig notering om att röst
avgivits. Valförrättaren lägger därefter ner röstsedeln i valurnan.
§ 2 Röstsedel
Röstsedel måste utformas enligt valnämndens instruktion. Röstsedel ska tillhandahållas av
valförrättaren.
§ 3 Röstning via elektroniskt system
Om kårfullmäktige har beslutat att röstning får ske med elektroniskt röstsystem ska den röstande
insända sin röst till valnämnden enligt nämndens instruktioner. Röst avgiven genom elektroniskt
röstsystem ska vara valnämnden tillhanda senast 18.00 näst sista valdag.

Kapitel 5 Röstsammanräkning
§ 1 Ogiltiga röster
Röstsedel är ogiltig om den inte ifyllts i enlighet med valnämndens instruktioner. Om mer än en röst
inkommit från samma person är endast den först räknade rösten giltig.
§ 2 Kungörande av valresultat
Valnämnden ska kungöra valresultatet och mandatfördelningen senast fyra vardagar efter sista
valdag.
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