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Instruktioner till valrådet 

Listbildning 
Det åligger valrådet att ansvara för att säkerställa att möjligheten att bilda listor kommer 
medlemmarna tillhanda i god tid innan sista datumet för att bilda listor. Med god tid avses minst 
30 dagar. 

Valsätt 
Fullmäktige väljs årligen i fria, allmänna och slutna val bland StuFF:s medlemmar. Röstning sker 
genom avläggande av en röst på en lista. Val sker genom röstning via Internet på anvisad 
plattform. 

Rösträtt 
Rösträtt tillkommer varje medlem i StuFF som vid valtillfället kan styrka sin identitet samt sitt 
medlemskap för innevarande termin. Detta sker endera via att medlemmen finns registrerad i 
kårernas medlemsregister. samt innehar inloggningsuppgifter till anvisad internetplattform. 

Röstlängd 
Röstlängd upprättas av valrådet tidigast sju dagar och senast en dag innan första valdag. Som 
röstlängd anses vara ett utdrag ur medlemsregistret. 

Valtorg 
StuFF:s valråd ansvarar för att det arrangeras valtorg. Valtorgen syftar till att ge medlemmarna 
information om valet. De listor som kandiderar till fullmäktige får möjlighet att marknadsföra 
sin lista. Valtorgen leds av en torgledare. Torgledaren utses och instrueras av valrådet. 

Torgledarens åliggande 
Torgledaren ansvarar för valtorget sker på ett organiserat sätt. Det åligger valförrättaren att vidta 
alla erforderliga åtgärder för att upprätthålla ordningen i valtorget. Torgledaren ansvarar för att 
valkampanjandet på valtorgen sker på ett etiskt försvarbart sätt. Torgledaren ansvarar även för att 
inga listor har med sig egna datorer där medlemmar kan rösta. 
Röstning via dator eller annan elektronisk hjälpreda är inte tillåten inom valtorgets område. 

Listornas åliggande 
Listorna ansvarar för att uppträda på ett ansvarsfullt sätt inom valtorgets område. Listorna 
ansvarar för att den marknadsföring som sker på valtorgen är etiskt försvarbar. Listorna skall 
även följa de instruktioner som torgledaren ger dem. StuFF:s logga får inte inkluderas i något 
marknadsföringsmaterial från listorna. 
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Valtorgens utrustning 
På varje valtorg skall följande finnas tillgängligt: 
a) StuFF:s stadgar 
b) Valinstruktionen 
c) Förteckning över samtliga registrerade listor och dess kandidater 
d) Utrustning så det tydligt framgå att valet gäller till StuFF:s fullmäktige. 
 

Röstningsförfarande 
Röstning till fullmäktige sker via frivilligt personval. Den röstande kan rösta på en lista men har 
möjlighet att dessutom genom särskild kryssning avge en personröst på en av listans kandidater. 
Den röstande äger även rätt att rösta blankt. 
 

Röstningsprocedur vid röstning via internet 
Röstningen sker via inloggningen på anvisad plattform där den röstberättigade kan avlägga sin 
röst på högst en registrerad lista, samt på högst en av denna listas registrerade kandidater. 
Alternativt kan medlemmen välja att rösta blankt. 
 

Offentliggörande av valresultaten 
Valrådet skall senast sex arbetsdagar efter sista valdag tillkännage det slutgiltiga valresultatet på 
StuFF:s hemsida. 
 

Tidpunkter för val till StuFF:s kårfullmäktige 2020 
 

24 februari – 24 mars 
Listbildning – i slutet av listbildningen ska listorna med all nödvändig information vara inlämnad 
med undantag för eventuella underskrifter. 
 
27 mars 
Sista dag för inlämnande av underskrifter 
 
30 mars 
Valrådet godkänner och publicerar listor. 
 
(00:00) 15 april – (15:00) 24 april 
Val till StuFF:s kårfullmäktige. 
 
(15:00-18:00) 24 april 
Valrådet räknar röster och upprättar valprotokoll. 




