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Valförfarande
1. Allmänna riktlinjer
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Varje student som erlagt medlemsavgift för aktuell termin är röstberättigad
Varje röstberättigad student ska få utöva sin rättighet att i val välja mellan
kandidater till SKS förtroendeposter och olika instanser under sluten röstning.
Inför varje val upprättas en röstlängd i vilken samtliga röstberättigade studenter är
förtecknade.
Röstberättigad student ska, för att få rösta, uppvisa bevis på medlemskap i SKS,
giltigt medlemskort eller kvitto på betalt medlemskap, och legitimation och sedan
prickas av i röstlängden av valförrättaren. Därefter ska röstkortet under uppsikt
läggas i valurnan.
Det ska finnas möjlighet att rösta utan insyn från andra (gärna genom användande
av röstbås).
För att jämt fördela möjligheten att rösta ska valförfarandet äga rum på
Mittuniversitetet de tre dagar som kårvalet genomförs. Möjligheten till röstning
ska finnas utanför möteslokalen innan Årsmötet eller Kårmötet.
Hur ofta och vid vilka tidpunkter som valförfarandet ska finnas på respektive
plats bestäms av valberedningen från val till val.
Det ska inte finnas ett samband mellan ekonomiska resurser och möjligheter att
bedriva en valkampanj. Därför ger SKS ett grundstöd till kandidaterna.
Grundstödet bestäms av SKS presidium i samråd med valberedningen.
Det bör finnas stöd för E-röstning via Internet.

2. Riktlinjer vid rösträkning
•
•
•
•

Som giltig röst räknas den röstsedel där högst ett alternativ till varje valbar post är
ikryssat. Skulle det finnas strykningar på röstsedeln, ogiltigförklaras ej röstsedeln,
utan endast det ikryssade alternativet räknas.
Röstsedel som är märkt med annan skrift än de ikryssade valalternativen
ogiltigförklaras.
Vinnande kandidat ska ha minst en fjärdedel positiva röster av det totala antalet
avgivna röster i valet. (I denna summa ingår giltiga röster samt blankröster.)
Vid lika röstetal för kandidater till samma post, ska omröstning på kårmötet ske,
kandidat vinner då med enkel majoritet. Vid lika röstetal ännu en gång måste ett
omval arrangeras.
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