
Valberedningens arbetsordning 

 

 Syfte och sammansättning  

 

Valberedningen sammanträder på kallelse av sammankallande eller om minst två ledamöter så 

begär. Valberedningen ska ha minst tre fysiska sammanträden under ett verksamhetsår. Vid 

pågående kris eller andra rådande förhållanden i samhället, som påverkar möjligheten till fysiska 

sammanträden, hålls sammanträden digitalt.  

 

Arbetsprocess  

Valberedningens ska ha god kontakt med styrelsen, exempelvis genom regelbunden kontakt med 

presidiet. Valberedningen ska ha god kontakt med medlemmar, exempelvis genom att delta på 

medlemsråd och presentera sitt arbete samt prata med studenterna. 

Valberedningen ska informera studentsektionerna om sitt arbete och möjligheten att nominera 

kandidater.  

 

Nominering  

 

“Val vid kongress och extra kongress bereds av en valberedning. 

Valberedningens arbete regleras enligt en av kongressen fastställd 

arbetsordning.  

Valberedningen består av tre till fem (3–5) ledamöter, varav en (1) 

sammankallande.  

Valberedningen utses vid ordinarie kongress. Valet bereds av ett 

valutskott som utses av kongressen. Fyllnadsval av ledamot till 

valberedningen kan förrättas på extrakongress. […]  

Fyllnadsval till valberedningen bereds ej, men handläggs av 

verksamhetsrevisorerna.”  

 
Utdrag ur Saco studentråds stadga, § 39 Valberedning (Senast uppdaterad på Saco 

studentråds kongress 2014 och antagen av Sacos styrelse den 15 december 2014) 

Nominering till post (se § 11 punkt m-q) ska lämnas av en 

studentsektion. Det behöver dock inte vara den studentsektion där 

den nominerade själv är medlem.  

Utdrag ur Saco studentråds stadga § 12 Beredning av förtroendepost (Senast 

uppdaterad på Saco studentråds kongress 2014 och antagen av Sacos styrelse den 

15 december 2014) 



Valberedningen sätter nomineringstid för studentsektionerna utifrån sin och studentrådets 

verksamhet. Nomineringstiden ska sättas så valberedningen har god tid att genomföra intervjuer, 

urval som en beslutsprocess enligt förutbestämt process. Det är viktigt att valberedningen tar hänsyn 

till och verkar för att möjliggöra för studentsektionerna att kunna nominera personer till 

förtroendeposter.  

 

Urval och beslutsprocess  

Beslut om vilka kandidater som valberedningen föreslår ska ske enligt en förutbestämd process. 

Dessa beslut fattas i första hand genom konsensusbeslut. I andra hand fattas besluten genom enkel 

majoritet.  

En kompetensprofil användas under urvals- och beslutsprocessen för att säkerställa att alla de 

kompetenser som valberedningen tycker behövs i styrelsen blir representerade i förslaget till 

styrelse.  

Valberedningen ska arbeta för att deras förslag på kandidater representerar Saco Studentråds 

studentsektioner utifrån den mångfald som finns inom organisationen. Kandidater ska på inget sätt 

bli diskriminerade. Valberedningens arbete med kompetensprofil samt en systematisk urvals- och 

beslutsprocess enligt en förutbestämd process vilket minskar risken för att normer eller att 

valberedarens personliga känsla blir styrande.  

 

Inför kongress  

Valberedningen sammanställer sina handlingar, i form av ett valhäfte, som skickas ut tillsammans 

med ordinarie kongresshandlingar.  

Valhäftet innehåller:  

• presentationer av samtliga föreslagna kandidater  

• förslag på arbetsordning för valberedningen för kommande verksamhetsår  

Valberedningen avlägger även en verksamhetsberättelse som beskriver arbetet under 

verksamhetsåret.  

 

 

“Styrelsen ansvarar för att kongresshandlingarna är ombud, suppleanter och 

studentsektionerna tillhanda senast tre (3) veckor före kongress. 

Kongresshandlingarna ska innehålla:  

[...]  

f) Valberedningens förslag till valbara poster  

g) Förslag till arbetsordning för valberedningen”  

 
Utdrag ur Saco studentråds stadga, § 6 Handlingar (Senast uppdaterad på Saco studentråds 

kongress 2014 och antagen av Sacos styrelse den 15 december 2014) 



På kongressen  

På kongressen har valberedningen följande ansvar:  

• Presentera valberedningens verksamhetsberättelse samt kortfattat presentera sin 

arbetsprocess och årets verksamhet, för att öka transparens av arbetsprocessen. 

• Presentation av kandidater, samt hålla i utfrågning av dessa.  

Valberedningen har också i uppdrag finnas tillgänglig för delegater för att svara på frågor kring 

arbetsprocessen eller hur det går till för att golvnominera sig.  

 

Närvarande-, yttrande- och yrkanderätt:  

 

Efter kongressen  

En överlämning mellan föregående års valberedning och den nyvalda valberedningen bör ske efter 

kongressen. Föregående års sammankallande och nyvald sammankallande i valberedningen ansvarar 

för att detta sker.  

 

Yrkande  

Valberedningen föreslår kongressen  

Att  fastställa arbetsordningen för valberedningen 

“Medlemmar i arbetsgrupper valda av kongress samt projektledare har 

närvarorätt under kongress samt yttrande- och yrkanderätt avseende av 

arbetsgruppen eller projektgruppens framlagda förslag.”  

Utdrag ur Saco studentråds stadga, § 9 Närvaro-, yttrande-, yrkande- samt rösträtt (Senast 

uppdaterad på Saco studentråds kongress 2014 och antagen av Sacos styrelse den 15 december 

2014) 


