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Valordning för Sveriges Ingenjörer 
Fastställd av fullmäktige 2013-11-17/19 

Gäller från och med 2013-11-20 

 

Dessa föreskrifter är fastställda av fullmäktige med utgångspunkt i Stadgar för Sveriges Ingenjörer, 

artikel 131. 

Tidplan för val till fullmäktige 

Oktober-december 

Valberedningen ska informera samtliga röstberättigade medlemmar enligt förbundets stadgar, artikel 

211 om fullmäktigevalet, speciellt om rätten att nominera enligt förbundets stadgar, artikel 324-326. 

Informationen ska också skriftligen skickas ut till förbundets distrikt, lokalavdelningar och 

kontaktmän senast den 1 december året före valåret. 

Januari-mars 

Valkorporationerna ska nominera kandidater och fastställa sina respektive kandidatlistor upptagande 

högst 30 kandidater. Valkorporationernas kandidatlistor ska vara valberedningen tillhanda senast den 

15 februari valåret. 

 

Nominering av kandidat för valmansgruppering, som ska vara undertecknad av minst fem 

medlemmar enligt förbundets stadgar, artikel 211 ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 

februari valåret. 

Mars 

Valberedningen ska granska inkomna kandidatlistor och nomineringar av valmansgrupperingar, 

fastställa dem samt upprätta röstsedlar och vallängd. Vallängden ska omfatta samtliga röstberättigade 

medlemmar enligt förbundets stadgar, artikel 211 per den 15 mars valåret. 

 

Valberedningen ska senast den 31 mars valåret, till enligt vallängden röstberättigade medlemmar, per 

e-post skicka ut information om valet och hur man kan rösta. Informationen ska samtidigt finnas 

publicerad i förbundets webbtjänst. 

 

Valberedningen ska senast den 10 april valåret, till enligt vallängden röstberättigade medlemmar som 

ännu ej röstat, per post skicka ut en personligt adresserad information om valet och hur man kan 

rösta.  

April 

Röstberättigad medlem ska till valberedningen skicka in sin röst. Rösten ska, för att få räknas i valet, 

vara valberedningen tillhanda senast den 30 april valåret. 

 

Valberedningen ska löpande följa valdeltagandet för att kunna sätta in de marknadsföringsåtgärder 

m m som kan behövas för att öka valdeltagandet. 
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Maj 

Valberedningen ska verkställa röstsammanräkning och mandatfördelning enligt förbundets stadgar, 

artikel 327 och upprätta protokoll över valförrättningen. 

 

Den som valts till fullmäktigeledamot, ska skriftligen meddelas detta senast den 31 majvalåret. 

Valberedningen ska så snart som möjligt publicera valresultatet. 

 

Upprättande av kandidatlista och nominering av kandidat för valmansgruppering 

Av kandidatlistas namn ska framgå vilket eller vilka distrikt, vilken eller vilka lokalavdelningar som 

har bildat valkorporationen eller det gemensamma intresse som har föranlett att valkorporationen har 

bildats. 

 

Medlem som har nominerats på kandidatlista ska till valkorporationen ha förklarat sig villig att 

kandidera. Kandidat ska presenteras på sätt som valberedningen bestämmer. 

 

Nominerad kandidat ska till valmansgrupperingen ha förklarat sig villig att kandidera. Kandidat för 

valmansgruppering ska presenteras på samma sätt som kandidat på valkorporations lista. 

 

Medlem kan bara kandidera på en plats i valet. 

 

Valkorporation respektive valmansgruppering ska avge sin programförklaring i den omfattning 

valberedningen bestämmer. 

 

Valberedningen har rätt att granska valkorporation och valmansgruppering i den omfattning som 

valberedningen bestämmer. 

Rösthandling och röstning 

Valberedningen ska fastställa utformningen av röstsedlar respektive elektroniskt användargränssnitt 

som ska omfatta samtliga anmälda och godkända valkorporationer samt valmansgrupperingar. 

Numrering av valkorporationerna och valmansgrupperingarna ska av valberedningen fastställas 

genom lottning. 

 

Valberedningen ska till enligt vallängden röstberättigade medlemmar, per post skicka ut en 

personligt adresserad information om valet och hur man kan rösta. 

 

Förbundet ska till varje röstberättigad med registrerad e-postadress skicka ut en valförsändelse 

elektroniskt som ska omfatta 

 information om valet och 

 anvisning för hur röst kan avges elektroniskt eller per post. 

 

Den som är röstberättigad och begär att få poströsta ska per post erhålla en valförsändelse som ska 

omfatta 

 anvisning för hur röst kan avges per post, 

 röstsedlar eller motsvarande och 

 svarskuvert. 

 

Valet sker genom att röstberättigad medlem till valberedningen avger sin röst på sätt som 

valberedningen anvisar. 
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Inlämning av röst 

De röstande ska med bevarande av valhemligheten beredas möjlighet att i första hand avge sin röst 

elektroniskt. 

 

Vid poströstning läggs röstsedeln i svarskuvertet som försluts. Endast en röstsedel får läggas i 

svarskuvertet. Svarskuvertet skickas till valberedningen. 

 

För att räknas i valet får röstsedel och svarskuvert inte vara märkt, utöver markering av 

valkorporation, valmansgruppering eller personröst. 

Röstsammanräkning 

Inkomna svarskuvert och elektroniskt avgivna röster ska innan röstsammanräkningen verkställs 

förvaras på betryggande sätt genom valberedningens försorg. 

 

Valberedningen har rätt att innan rösttiden gått ut kontrollera att den röstande är upptagen i 

vallängden. 

 

Sedan föreskriven tid för röstning löpt ut verkställer valberedningen röstsammanräkningen. Denna 

går till på följande sätt. Endast svarskuvert som är utskickade av valberedningen räknas. Svarskuvert 

som inte innehåller röstsedel räknas för sig. Röstsedlarna tas ut och granskas. Felaktiga röstsedlar 

räknas för sig. Godkända röstsedlar fördelas och räknas på respektive valkorporation eller 

valmansgruppering. Elektroniskt avgivna röster noteras på motsvarande sätt. Röster avgivna per post 

och elektroniskt räknas samman. Om en röst avgetts både per post och elektroniskt, ska endast den 

elektroniska rösten räknas. 

 

Talet P som gräns för fastställande av personligt röstetal enligt förbundets stadgar, artikel 327 är 10. 

 

Sammanställning över röstfördelningen upprättas. Mandatfördelning och invalsordning enligt 

förbundets stadgar, artikel 327 verkställs. 

 

Om valförrättningen inte hinner genomföras under en och samma dag ska valberedningen ombesörja 

att valhandlingarna under mellanliggande tid förvaras på betryggande sätt. 

 

Protokoll över röstsammanräkningen, röstfördelningen, mandatfördelningen, personliga röstetal, 

invalsordningen och vilka personer som valts upprättas. 

 

Närvarande vid valförrättningen får efter valberedningens beslut vara de personer som erfordras för 

att genomföra förrättningen. 

 

Vid röstsammanräkningen får användas de tekniska hjälpmedel som valberedningen bestämmer. 

Val av ledamöter enligt förbundets stadgar, artikel 322 

Regler för val av fullmäktigeledamöter enligt förbundets stadgar, artikel 322 fastställs 

avförbundsstyrelsen.  

 


