HANDLINGSPLAN
1§

Bestämmelserna i denna handlingsplan är dispositiva och bör snarare ses som vägledande
än styrande.

2§

Syftet med denna handlingsplan är att öka kontinuiteten och transparensen vad gäller
valberedningens problemhantering.

3§

Valberednigen bör sätta upp riktlinjer för att ha en objektiv grund vid bedömning av de olika
kandidaterna.

4§

Valberedning har enligt gällande svensk rätt inte möjlighet att be sökande om utdrag ur
belastningsregister.

5§

Vid nominering av vakant förutsätts att antingen
1. Det inte finns någon sökande till posten.
2. Ingen av de sökande kan av valberedningen anses vara lämplig.

6§

Dubbelnominering bör undvikas men är möjlig om
1. Det i princip är omöjligt att avgöra vilken av kandidaterna som anses vara mest
lämplig.
2. Och de kandidater som nomineras båda/alla anses vara ytterst lämpliga.
3. Och kandidaterna skulle ges oproportionerligt stora nackdelar av att inte
nomineras.

7§

Om ordförande vet att person under valberedningshelgen kan be denne att lämna rummet
bör ordförande välja annan lämplig ledamot att ställa frågan om någon ska lämna rummet.

8§

Om ledamot bör eller vet med sig att den kommer att ombes lämna rummet på grund av jäv
eller annan konflikt har denne möjlighet att lämna rummet innan denne ombeds.

9§

Om valberedningen på grund av spridda åsikter omöjligen kan komma fram till ett beslut
bör (i följande ordning)
1. valberedningsordförandes utslagsröst användas enligt stadga 4.14.5.
2. valberedning adjungera person med tidigare innehav av relevant förtroendepost
för ytterligare perspektiv enligt stadga 4.14.8.
3. valfri ledamot reservera sig mot beslut. Mer om reservation 10 §.
4. valberedning avgå i sin helhet.

10 §

Om ledamot väljer att reservera sig från valberednings beslut ska detta framgå i anslagen
nominering. Vidare reserverar sig vederbörande mot beslutspunkten i sin helhet och inte
mot exempelvis en enstaka kandidat.

11 §

Undantag från 10 § andra meningen är vid fråga om jäv. Detta då ledamot inte deltar i
beslutsprocessen vid jäv. Om jäv föreligger ska även det framgå i anslagen nominering.

12 §

Valberedningen får stadgaenligt släppa fram kandidat som framkommer under
valberedningshelgen även om flertalet viktiga intervjuer redan genomförts.

13 §

Valberedning bör lämna feedback till alla kandidater. Detta bör ske inom en vecka efter att
valberedning släppt sina nomineringar.

14 §

Under valmöte begår valberedning tjänstefel om
1. ledamot uttrycker åsikt för och/eller emot kandidat genom plädering eller annat.
2. ordförande vid presentation av nominering uttrycker åsikt om icke nominerad
kandidat.

15 §

Om ordförande ej kan närvara vid valmöte bör en annan ledamot internt utsedd av
valberedningen genomföra presentation av de nominerade kandidaterna.

16 §

Om förtroendepost har vakantsatts på grund av
1. Ingen sökande har ledamot i valberedning möjlighet att säga upp sitt uppdrag i
valberedningen och därefter motkandidera till posten.
2. Valberedningens nominering bör ledamot i valberedning inte säga upp sitt
uppdrag i valberedningen och därefter motkandidera till posten. Detta på grund
av uppenbarliga fördelar mot kandidater som mindre lyckat har gått igenom
valberedningsprocessen.

17 §

Ledamot i valberedningen har möjlighet att ställa upp till posten som
valberedningsordförande eller ledamot i valberedningen för ytterligare mandatperiod. Vid
denna situation föreligger uppenbart jäv. Personen i fråga bör därför ej närvara vid
utformning av intervjufrågor, intervjuer med kandidater till samma post och ej heller vid
beslutsprocessen.

18 §

Om person med förtroendeuppdrag avgår ska valberedning hålla extrainsatt
valberedningsprocess för fyllnadsval vid tidigast möjliga nationsmöte.

18 § a Eftersom valberedningens nominering måste annonseras senast tre (3) veckor innan
aktuellt nationsmöte, enligt stadga 4.14.9, behöver valberedningen rimligen ett tidsspann
om cirka fem (5) veckor innan möte för att kunna genomföra en sådan process.
18 § b Om valberedningen inte finner att det finns tidsutrymme för att kunna genomföra en
acceptabel extrainsatt valberedningsprocess bör extravalet skjutas upp ytterligare ett
nationsmöte.
18 § c Vid avhopp av valberedningsledamot eller ledamot i Akademiska föreningens överstyrelse
där förutsättningarna inte uppfyller rekvisiten i 18 § a, men avhopp har skett innan tre (3)
veckor före nationsmöte, har valberedningen möjlighet
1. att nominera vakant utan att genomföra en valberedningsprocess.
Valberedningen lämnar därmed möjligheten öppen för vem som helst att
motkandidera till posten.
2. om det gäller valberedningsledamot låta posten vara vakant och därmed utföra
arbetet en ledamot kort. Om detta sker under hösttermin kan posten valberedas

för fyllnadsval i samband med valberedningshelgen och under vårttermin är det
måttligt irrelevant.
19 §

Denna handlingsplan bör hanteras som offentlig handling och därför finnas tillgänglig för
alla som önskar att begära ut den.

20 §

Denna handlingsplan bör arkiveras i valberedningsordförandes Google drive. Utöver detta
bör handlingsplanen arkiveras i mapp angående Valberedning hos Kurator på Lunds nations
expedition. Vid revidering av handlingsplan bör ny handlingsplan arkiveras jämte äldre
versioner. Mer om revidering 24 §.

21 §

Handlingsplan, eller reviderad version av denna, bör antas av valberedning vid möte innan
varje termins valberedningsprocess.

22 §

Valberedning behöver inte anta handlingsplan även om det är någonting som tydligt
rekommenderas.

23 §

Vid antagande av handlingsplan eller vid revideringar av handlingsplan bör minst fyra (4)
ledamöter vara närvarande. Jämför stadga 4.14.4.

24 §

Revidering av handlingsplan sker på valberedningsordförandes initiativ med stöd av
sittande valberedning. Övriga nationsorgan bör ej tillåtas inflytande över handlingsplanens
innehåll.

25 §

Vid framtagande av ursprunglig handlingsplan har viss hänsyn tagits till rekommenadtioner
från nationens Seniorskollegie.

26 §

Ursprunglig handligsplan antogs av nationens valberedning den 7 mars 2015.

27 §

Befintlig handlingsplan (B) eller reviderad handlingsplan (R) har antagits följande datum:

