Ingenjörsfullmäktige är Sveriges Ingenjörers högsta beslutande organ som sammanträder varje år. Fullmäktige tar bland annat
beslut om förbundets inriktning och utser vilka som sitter i förbundsstyrelsen. Genom att rösta i Ingenjörsvalet påverkar du vilka
som sitter i Ingenjörsfullmäktige. Det är din möjlighet att välja vem som ska representera dig och vad Sveriges Ingenjörer ska
jobba med de kommande åren. www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/medlemsinflytande/val-till-fullmaktige/

25 nov–15 feb

25 nov–15 feb

28 mars–30 april

Mitten av maj

Listor bildas

Kandidera

Röstning

Valresultatet

Medlemmar med ett
gemensamt intresse bildar
en Lista.

Ordinarie medlem kan
kandidera till Ingenjörsfullmäktige. Hitta en Lista
som passar dig.

Valet öppnar för alla
ordinarie medlemmar 28
mars och pågår till 30 april.

Meddelas i maj.

Utse en kontaktperson och ge
Listan ett namn som beskriver
vilka eller vad den företräder,
exempelvis ett geografiskt
område, en arbetsplats, en
sakfråga eller en bransch. Fyll
i uppgifterna i avsett formulär
på webbplatsen och skicka in.
Kontaktpersonen får tillgång
till Listans presentation på
valplattformen och ansvarar
för att hantera programförklaring och kandidaterna, som
får vara max 30 personer. Det
går att justera presentationen
fram till 15 februari.

Om du kandiderar är du valbar
till Ingenjörsfullmäktige, och
om du blir vald förväntas
du vara aktiv inför och vid
Ingenjörsfullmäktige som
genomförs årligen. När du har
hittat en Lista av intresse kontaktar du kontaktpersonen för
den specifika Listan. Förklara
vem du är och varför du vill stå
med som kandidat på aktuell
Lista. Om ni kommer överens
anmäls du som kandidat och
du får tillgång till valplattformen där du skapar din
kandidatprofil. Du kan justera
din kandidatprofil fram till 28
februari. Observera att du bara
kan kandidera på en Lista.

Medlemmarna röstar på en
Lista eller kandidat i ett säkert
digitalt röstningssystem i
valplattformen Assembly Voting. Du kan alltså
personvals-kryssa om det
är en speciell kandidat som
du önskar lyfta fram. Det går
bra att ändra röstningen flera
gånger, men du har endast en
röst. Det innebär att den sista
ifyllda rösten räknas.

Valberedningen går igenom valresultatet. Mandat
fördelas enligt jämkade
uddatalsmetoden, samma
princip som vid riksdagsvalet.
Personröster räknas och fördelas inom Listornas mandat.
Valresultatet presenteras
för medlemmarna så snart
de invalda kandidaterna är
kontaktade. Nya ledamöters
mandatperiod startar 1 augusti
2022 och avslutas 31 juli 2026.

