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Propositioner 3: Ändring av HHGS Valordning
Bakgrund: Efter samtal med föregående års Valberedning så har det framkommit att det skulle vara
bra att göra en ändring utav HHGS Valordning. Det som primärt måste ändras ligger under rubriken
“Valförfarande vid kårval” i Valordningen. Det som visat sig vara problematiskt är lokalröstningen
under valperiodens sista dygn som kräver en del handpåläggning vilket medför ökar osäkerhet och
även kan innebära en stor risk.
Det har även framkommit att det finns problem med tidsramen för valperioden. Främst att valperioden
ska stängas 00.00 under valdagen vilket tidigare har inneburit en del svårigheter. Om valperioden
stängde tidigare så skulle Valberedningen kunna sammanställa rösterna och presentera resultatet
tidigare under kvällen.
Proposition: Kårledningens förslag är följande:
• Att man vid lokalröstning under valperiodens sista dygn ersätter fysiska valsedlar och
valkuvert med uppställda datorer där man kan rösta digitalt. På det sättet kan man öka
säkerheten vid valet och minska fysisk hantering vid lokalröstning.
• Att digital distansröstning avslutas 21.00 på valdagen.
• Att valresultatet presenteras tidigast 21.01 på valdagen.

HHGS
Valordning
Kårval administreras av valberedningen, 5:4 HHGS stadgar. Valordningen fastställs av
årsmötet, 5:5 HHGS stadgar.
Ordförande i valberedningen utses av årsmötet efter förslag från sittande kårledning.
Närvaro, yttrande och förslagsrätt vid valberedningens möten tillkommer valberedningens
ledamöter samt den som valberedningen för viss fråga adjungerar
Det åligger valberedningen att inför kårval
- På HHGS anslagstavlor anslå tid och plats för nomineringar av kandidater till
kårledningsval senast fem veckor före sista valdagen - Anslå tid och plats för val senast fyra
veckor före sista valdag - Anslå lista över personer som kandiderar i valet senast dagen före
första valdagen - Hemlighålla kandidaturerna till dess att lista över kandidater har anslagits Skicka valinformation till samtliga HHGS medlemmar senare två veckor före sista
valdagen - Upprätta röstlängden - Utse och instruera valförrättningsledare, valförrättare och
röstsammanräknare bland
röstberättigade medlemmar
Valberedningen skall inhämta nomineringar på personer till kårvalet. Valberedningen skall därvid
tydligt informera om och marknadsföra valet genom samtliga HHGS marknadsföringskanaler.
Kandidater till samma post skall ges lika stort utrymme i valbroschyren. Valberedningens
ordförande är tillika ansvarig utgivare av valbroschyren. Utrymme i broschyren samt övriga medier
beslutas av valberedningen i samarbete med respektive ansvariga utgivare
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Valsedlar får enbart innehålla text på ena sidan. Valkuvert skall vara ogenomskinliga och fria från
särskiljande kännetecken med undantag för det kännetecken som anges under hanteringen för
röstberättigad person som ej återfinns i röstlängden.
Kårledningsskandidater skall anges under respektive post. På valsedeln skall finnas plats för avgivande
av blankröst under respektive post. I de fall då endast en kandidat finnes till posten, skall utrymme
även lämnas för avslagsröst. Valsedeln avseende kårledningen skall maximalt ifyllas med en
kryssmarkering under respektive post.
Valförfarande vid kårval
Valperioden omfattar minst en vecka före sista valdagen. Sista veckan i valperioden benämns
valveckan och sista dagen i valveckan benämns valdagen. Valförrättningen pågår under valperioden.
Lokalröstning skall möjliggöras under valdagen och digital distansröstning under hela valperioden.
Distansröstning som sker digitalt ska avslutas klockan 21:00 på valdagen.
Röstning i vallokal påbörjas vid angivet klockslag under valdagen och avslutas senast klockan 20.00.
Tillkännagivandet av valresultatet skall ske tidigast klockan 21.01 på valdagen. Lokalröstning sker
digitalt genom uppställda datorer/plattor i vallokalen, röstningen ska kunnas genomföras skyddad
från insyn. Vallokalen skall hållas öppen i minst sex timmar och får avslutas tidigast 18.00 på
valdagen. Under valdagen skall information om röstningsförfarandet finnas tillgängligt i vallokalen.
Om en röstberättigad person som ej återfinns i röstlängden kan uppvisa kvitto på erlagd kåravgift och
giltig legitimation vid lokalröstning skall dennes personnummer antecknas av valförrättaren på en
lista för att sedan kontrolleras mot medlemssystemet. Kontrollen ska göras innan rösträkningen
startar. Efter kontrollen kan rösten räknas tillsammans med de övriga rösterna.
Digital distansröstning skall möjliggöras för HHGS medlemmar.
Röstsammanräkningen skall ske på av valberedningen i förväg utlyst plats. Sammanräkningen skall
övervakas av tre av kårledningen utsedda justerare, vilka ej själva kandiderar i valet.
Röstsammanräkningen skall vara avslutad senast 24 timmar efter valförrättningens avslutande.
Skulle vid fördelningen av mandat till kårledningspost, två eller flera kandidater ha erhållit lika antal
röster skall mandatet fördelas genom extraval där dessa kandidater ställs mot varandra. Ensam
kandidat till kårledningspost måste i valet ha erhållit fler bifallande röster än avslagsröster för att anses
vald. Kandidat som erhållit fler avslagsröster än bifallande röster kan ej vara aktuell för extraval till
samma post.
Besvär
Besvärsnämnden består av kårordförande och tre av kårledningens valda kårmedlemmar som ej
kandiderar i valet. Besvärsnämnden utses före valperiodens början.
Medlem som anser att fastställd valordning ej följts kan anföra besvär angående
- registrering av kandidater, senast sju dagar efter det att valberedningen offentliggjort
dessa
- valsedel, senast sju dagar efter offentliggörandet av denna
- valinformation, senast tio dagar före valdagen
- valförfarandet i övrigt, senast sju dagar efter valförrättningens avslutande.
Finner besvärsnämnden att fel har begåtts som kan inverka eller har inverkat menligt på valets utgång,
skall besvärsnämnden ålägga valberedningen att göra om de delar av valet eller förberedelserna till
detta som felet berört.
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Finner besvärsnämnden att fel har begåtts men som inte har inverkat menligt på valets utgång vid
tidpunkten för besvärsnämndens sammanträde skall personen som begått felet underrättas och ombedjas
upphöra alternativt rätta felet.
Besvärsnämnden skall vid behov förordna om senareläggande av ordinarie val eller extraval. Om
besvärsnämnden beslutar att omval skall ske kan kårledningen med kvalificerad majoritet om 2/3 på
förslag av besvärsnämnden besluta att utesluta en felande kandidat.
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