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Instruktioner för valrådet är fullmäktiges direktiv till valrådet. Dokumentet utgör tillsammans med
stadgan och Valinstruktioner grunden för valrådets arbete. I övrigt ansvarar valrådet själv för att
planera och organisera sitt arbete på ett effektivt sätt. I detta ingår att säkerställa arkivering och
överlämning till nästkommande valråd. Valrådet ska föra daglig statistik över valdeltagandet. Antal
röstberättigade samt antal röstande ska dokumenteras i valprotokollet.
Valrådet ska till varje fullmäktigemöte rapportera om hur arbetet fortskrider och eventuella problem
som fullmäktige bör känna till.
Valrådet ska planera och genomföra ordinarie val till studentkårens fullmäktige samt extraval om
fullmäktige beslutar om att utlysa ett sådant.
Valrådet ansvarar för att i god tid informera och marknadsföra gentemot StuFFs medlemmar om
möjligheten att bilda lista inför kårvalet. Före ordinarie val ska detta anses vara minst 30 dagar innan
dagar före sista inlämningsdatum. Valrådet har rätt att förlänga listbildningsperioden om de bedömer
det nödvändigt. Detta ska då marknadsföras tydligt där ett nytt sista inlämningsdatum framgår.
Valrådet ansvarar även för att marknadsföra och informera om kårvalet. I detta ingår dels information
om hur valet går till och dels om vilka som kandiderar.
I sitt arbete ska valrådet behandla alla listor likvärdigt.
Valrådet ska anordna en utbildning för det nya fullmäktige inför Kårvalet.
Fullmäktige ska i oktober välja minst 2 ledamöter samt ordförande och i november säkerställa att
valrådets arbete påbörjats.

Valrådet ansvarar för att se över samt lämna förslag på dokumentet Valinstruktioner. Motionen ska
lämnas i tid för att kunna behandlas av fullmäktige senast under december månad. I arbetet med detta
ska valrådet samråda med fullmäktige och talmanspresidium. Valinstruktioner ska innehålla datum för
det val som ska hållas.
I den mån fullmäktige ännu inte har valt ett beslutsmässigt valråd ansvarar StuFFs fullmäktige för att
denna uppgift genomförs.
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