Verksamhetsförordning för
valberedningen
Antagen av Kristianstad Studentkårs medlemsmöte: xx/x-xx
Syftet med detta dokument är att det ska styra Kristianstad Studentkårs
valberedning i deras arbete. Vid personval är det av stor vikt att processen och
valberedningens arbete upplevs som rättvist och genomtänkt.

Sammansättning
Enligt Kristianstad Studentkårs stadga ska valberedningen väljas av årsmötet,
mandattid ett år, och bestå av sammankallade, samt och minst 2 ledamöter
medlemmar.
Valberedningens ledamöter medlemmar ska i möjligaste mån representera alla
olika utbildningsområden på HKR, samt vara representativ mot den
studentpopulation som finns vid lärosätet.
Medlemmarna i valberedningen bör vara medlemmar i Kristianstad Studentkår.

Nomineringar
Endast medlemmar i Kristianstad Studentkår får nominera medlemmar i
Kristianstad Studentkår till poster i kårstyrelsen. Nomineringar ska
lämnas/skickas in till valberedningen och personen som nominerar kan välja
att vara anonym om nomineringen offentliggörs. Den som nominerar kan dock
inte vara anonym inför valberedningen.
Nomineringsperioden är mellan 15 Maj och 15 september. Valberedningen ska
senast 23 september presentera sitt förslag på kårens hemsida. Eventuella
motnomineringar ska ha inkommit senast 1 oktober, dock kan
motnomineringar ej inte behandlas på valmötet.
Valberedningens ska föra ett normkritiskt arbete där en styrelse som är
representativ mot studentpopulationen förordas.
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Kommenterad [EH1]: Uppdateras av mötessekreterare.

Kommenterad [EH2]: Byta ut Ledamöter mot medlemmar

Valberedningens arbete
Det åligger valberedningen att arbeta fram ett fullständigt namnförslag till
samtliga poster i kårstyrelsen, samt verksamhetsrevisorer.
Valberedningen ska arbeta med ett uppsökande arbete och närvara på kårens
evenemang för att representera valberedningen och uppmuntra ansökan till
kårstyrelsen. Valberedningen ansvarar för bearbetning och spridning av
eventuellt material.
Valberedningen ska intervjua samtliga nominerade innan de fattar beslut om
sitt förslag. Valberedningen bör intervjua andra personer som anses inneha
erfarenheter eller åsikter som kan vara värdefulla för processen. Personerna
kan vara interna på studentkåren eller externa, t.ex. personliga referenser.
För att vara valbar på valmötet ska man ha genomgått valberedningens process
och intervjuats av valberedningen.
Valberedningens överläggningar är konfidentiella enligt KSK:s stadga. Skulle
det bli lika röstetal i valberedningen ska skiljandet ske enligt KSK:s stadga §3.
Valberedningens ledamöter ska under processen behandla alla inblandade
likvärdigt.
Valberedningen kan bli givet ytterligare mandat av medlemsmöte eller valmötet
för att hantera ett nyval eller extrainsatt valmöte samt ifall andra positioner ska
väljas till.

Jäv
Ledamot Medlem i valberedningen får inte kandidera till någon av posterna
som är under beredning. Dessa ledamöter bör inte heller vara förtroendevalda i
KSK:s styrelse och rekommendera sina efterträdare.

2

www.ksk.nu
Kristianstad Studentkår, Elmetorpsvägen 15, Hus 15 våning 1, 291 39 Kristianstad,
044-207570, kansli@ksk.nu
www.facebook.com/kristianstad.studentkar

