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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 StuFFs medlemmar. Röstning sker
genom avläggande av en röst på en lista. Val sker genom röstning via Internet på anvisad
plattform eller genom fysisk rösthandling via brevröst. Valmaterial till detta finns tillgängligt i
Kårallen och Trappan.
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
STURE (kårernas medlemsregister) samt innehar inloggningsuppgifter till anvisad
internetplattform, alternativt genom brevröst då uppvisande av giltig legitimation i kombination
med för terminen giltigt LiU-kort krävs för att få ut rösthandlingar.
Röstlängd
Röstlängd upprättas av valrådet tidigast sju dagar och senast en dag innan första valdag. Som
röstlängd anses vara ett utdrag ur medlemsregistret.
Valtorg
StuFFs 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.
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Torgledaren ansvarar även för att inga listor har med sig egna datorer där medlemmar kan rösta.
Röstning via brevröst eller via dator är INTE tillåten inom valtorgets område.
Det är även valförrättarens ansvar att till vallokalens öppnande hämta ut de nedan nämnda
valattributen på StuFFs kansli, under dagen överlämna dem till efterkommande valförrättare
eller vid vallokalens stängning lämna in dem på StuFFs kansli.
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. StuFFs logga får inte inkluderas i något
marknadsföringsmaterial från listorna.
Valtorgens utrustning
På varje valtorg skall följande finnas tillgängligt:
a) StuFFs stadgar
b) Valinstruktionen
c) Förteckning över samtliga registrerade listor och dess kandidater
d) Utrustning så det tydligt framgå att valet gäller till StuFFs 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.
Brevröstning
Brevröstning kan genomföras av samtliga röstberättigade och sker med av StuFF utdelade
handlingar. Medlemmar skall informeras om möjligheten att brevrösta minst tio dagar före
första valdag.
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Med brevrösthandling avses:
a) En blank valsedel
b) Valkuvert
c) Dubbla svarskuvert, varav ett portofritt
d) Valinstruktionen
e) Förteckning av samtliga registrerade listor och dess kandidater
Brevröstning kan hämtas från StuFFs kansli (på Kårallen och Trappan) av medlem som kan
styrka medlemskap i StuFF. Rösthandlingarna lämnas ut mot styrkt medlemskap. Alternativt
skickas rösthandlingen hem till medlemmens folkbokföringsadress på dennes begäran. Sådan
begäran måste skickas från medlemmens LiU-mail.
Den röstande fyller på valsedeln tydligt i beteckning på högst en registrerad lista, samt namn på
en av listans kandidater. Den röstande äger rätten att rösta blankt eller avstå ifrån att personvälja.
Sedan läggs valsedel i valkuvertet som sedan läggs i svarskuvertet. På svarskuvertet för brevröst
skall den röstandes namn, personnummer och egenhändig, daterad namnteckning anges.
Brevrösten skall dessutom bevittnas av en person som undertecknar svarskuvertet på samma
sätt. Detta undertecknade svarskuvert läggs sedan i det portofria svarskuvertet. Brevröster som
ej uppfyller dessa krav betraktas som ogiltiga.
Röstsammanräkning
Röstsammanräkningen är offentlig och skall företagas gemensamt av rösträknarna.
Sammanräkningen skall vara avslutad inom tre arbetsdagar efter sista valdag.
Valkuvertens öppnande
Innan valkuverten bryts skall samtliga kuvert från brevröstning sammanföras på ett ställe.
Valrådet ansvarar för att kontrollera att någon inte avlagt röst både genom poströstning och
internet. Om detta sker, se stycket ogiltiga valsedlar och brevröster.
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Ogiltiga valsedlar och brevröster
Såsom ogiltig valsedel räknas:
a) Alla valsedlar om det i valkuvertet finns två eller flera valsedlar
b) Brevröst, om den röstberättigade röstat via internet samtidigt som de brevröstat
c) Valsedel, om det inkommit en internetröst från samma person
d) Brevröst som inkommit till valrådet senare än sista valdag
e) Valsedel som av valrådet bedöms vara så oläsbar att det ej med säkerhet kan avgöras vilken
listbenämning som avses
f) Valsedel som upptar mer än en listbenämning
g) Valsedel som upptar en listbenämning som ej är registrerad.
Dubbel personröst
Röstsedel som ej förklarats ogiltig enligt ovan och som upptar namnet på två eller flera
kandidater räknas som giltig röst. De personröster som angivits på röstsedeln räknas dock som
ogiltiga.
Oläslig personröst
Röstsedel som ej förklarats ogiltig enligt ovan och som har en oläslig personröst räknas som en
giltig röst. Personrösten som angivits på röstsedeln räknas dock som ogiltig.
Offentliggörande av valresultaten
Valrådet skall senast sex arbetsdagar efter sista valdag tillkännage det slutgiltiga valresultatet på
StuFF:s hemsida.
Tidpunkter för val till StuFFs kårfullmäktige 2016
15 februari – Listor skall vara inlämnade med all nödvändig information undantaget eventuella
underskrifter.
22 februari – Senaste dag för inlämnande av underskrifter på tidigare inlämnade listor. Valrådet
godkänner och publicerar listor.
7-20 mars – Val till StuFFs kårfullmäktige.
22 mars - Valrådet räknar röster och upprättar valprotokoll.
23 mars – Fullmäktigemöte där nuvarande fullmäktige godkänner valprotokollet. Det senare
publiceras.
2 april – Helg avsatt för eventuell fullmäktigeutbildning och/eller speeddating med kandidater
till poster som skall väljas av konstituerande fullmäktige.
9-10 april – Konstituerande fullmäktige.
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