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Bakgrund och Syfte 

Under vårterminen skall ordinarie valmöte hållas, vilket regleras i studentkårens stadgar. Medlemmar som 
ej fysiskt kan deltaga vid valmötet har under en veckas tid, fram till och med valmötet, rätt att avlägga 
förtidsröst. Denna policy reglerar hur valberedningens förslag skall presenteras för medlemmarna, hur 
förtidsröstningen (web-röstning) går till samt hur hanteringen av inkomna medlemsförslag skall hanteras. 
Syftet med denna policy är att underlätta för såväl valberedning, rösthanterande och för medlemmar som 
önskar lägga egna förslag till valmötet.  
 

Policy 

 
1. Valberedningens uppdrag 

Valberedningen sammankallas enligt stadgan av en av kårstyrelsen utsedd kårstyrelseledamot som också ska 
handlägga valberedningens administration. Valberedningens uppgift är att presentera ett förslag till valmötet 
på kandidater till de personliga mandaten i kårfullmäktige. Enligt stadgan skall valberedningen presentera 
ett förslag till sammansättning med så god representativitet för studenterna vid studentkårens 
verksamhetsområde som möjligt [Kap. 6, § 1]. Under arbetet med att ta fram detta förslag kan 
valberedningen använda valfria kanaler för att eftersöka och kontakta möjliga kandidater.  

 
Valberedningens förslag  
Valberedningens förslag skall överlämnas till den av kårstyrelsen utsedda kontaktpersonen senast sju dagar 
innan valmötet. Förslaget skall minst innehålla kandidaternas namn och program vid vilket kandidaterna 
studerar samt valberedningens beskrivning av kandidaterna. I enlighet med god föreningssed bör inte 
valberedningen föreslå medlem av valberedningen i sitt förslag. Om medlem i valberedningen önskar 
kandidera i kårvalet kan hen välja att antingen avsäga sig sitt uppdrag i valberedningen eller, om hen så 
önskar, meddela sin önskan till övriga medlemmar i valberedningen. Valberedningen måste då ta hantera 
dennes kandidatur precis som övriga kandidaters, och i denna hantering får ej den kandiderande 
valberedningsmedlemmen delta. Det skall tydligt framgå i valberedningens förslag att den kandiderande 
valberedningsmedlemmen inte har deltagit i bedömningen av sig själv. Vänligen notera att om 
valberedningsmedlemmen avsäger sig sitt uppdrag kan hen lämna in ett medlemsförslag där hen kan ingå.  
 

2. Medlemsförslag  
Förslagsrätt till valmötet har medlem, kårstyrelseledamot, kårfullmäktigeledamot och suppleant, revisor, 
inspektor och proinspektor. Ett förslag till valmötet skall lämnas in skriftligt till kansliet, antingen fysiskt 
eller per e-mail till kansli@medicinska.se. Ett medlemsförslag kan antingen vara ett helt nytt förslag eller 
ett ändringsförslag. För ett nytt förslag gäller att förslaget måste ha lika många förslag på ledamöter som 
valberedningens förslag, samt att alla kandidater i förslaget har accepterat nomineringen. För ett 
ändringsförslag gäller att det tar sin grund i valberedningens förslag, men med ändringar i detta. Alltså, 
om man önskar byta ut enskilt namn i valberedningens förslag kan man lägga ett ändringsförslag utan att 
först vidtala de kandidater som kvarstår från valberedningens förslag. För medlemsförslag gäller samma 
krav på presentation av kandidaterna som för valberedningens förslag.  
 
Under web-röstningen kan medlemsförslag publiceras på karval.medicinska.se och de medlemmar som 
har valt att ange sig e-mailadress får då ett meddelande om att det finns ett nytt förslag, och kan om de så 
önskar välja att ändra sin röst. Medlemsförslag kan också lämnas på valmötet, då till presidiet. Ingen 
beaktan tas till att dessa förslag inte deltagit i web-röstningen utan måste få fler röster än övriga förslag på 
mötet för att antas som det slutgiltiga förslaget. 
 
 
 
 

mailto:kansli@medicinska.se
http://www.karval.medicinska.se/


  

  
Policy gällande genomförande av Kårval 
 

 

3 
 

3. Information  
Kallelse till valmötet skall anslås på studentkårens anslagstavlor och hemsida senast två veckor före 
sammanträdet. Handlingar skall finnas tillgängliga på studentkårens kansli samt hemsida senast sju dagar 
innan sammanträdet.  
 

4. Web-röstning  
Röstning sker på kårens hemsida via karvalet.medicinska.se där man loggar in med sitt CAS-id som man 
tilldelats av Umeå Universitet. Detta gäller oavsett om man är student på grund- eller avancerad nivå eller 
doktorand och verifierar att man är inskriven på universitetet. 

 
Samtliga förslag presenteras på val-sidan som namnlistor samt med en utförligare presentation av förslaget 
på en separat sida. Valberedningens förslag presenteras först, sedan eventuella medlemsförslag. Samtliga 
förslag ligger i separata rader med en “visa mera” knapp för att den som röstar snabbt ska kunna få en 
överblick över antalet inkomna förslag och att alla förslag får samma förutsättningar. 

 
Man kan när som helst under perioden ändra eller radera sin röst genom att återigen logga in på sidan. 
Enbart en röst kan avläggas av varje inloggad individ och flera röster kan inte avläggas. 

 
Personnummer anges för att kontrollera den röstandes medlemskap. E-post kan valfritt anges så att den 
som röstat kan få ett meddelande om nya förslag inkommer samt om valresultatet. 

 
Möjlighet att göra förändringar i formuläret och se resultatet har enbart web-rösträknare och annan individ 
utsedd av kårstyrelsen, i denna policy hädanefter benämnd “webmaster”1. Resultatet kan enbart raderas i 
sin helhet och individuella röster kan inte raderas på hemsidan. En automatiserad backup på hemsidan tas 
varje timme under hela valperioden. 
 
Kontroll av medlemskap  
Efter avslutad web-röstning görs en kontroll av de röstandes personnummer mot de som finns i vårt 
medlemsregister Membit. Detta görs via ett Excel-skript som bygger på det som används i samband med 
kontroll av våra medlemmars registrering i LADOK. Detta är en automatiserad process och detta skript 
presenterar sedan ett röstetal för varje förslag, samt totalt antal giltiga röster och totalt antal röster. Samtliga 
röster där personnumret inte finns i Membit markeras som ogiltiga och presenteras som en separat kategori 
i resultatet, men påverkar inte valresultatet.  

 
Denna kontroll utförs av en av kårstyrelsen utsedd person, benämnd web-rösträknare. Web-rösträknaren 
får ej finnas med som kandidat i något av förslagen till kårfullmäktige, omfattas av något av de jäv som 
definieras i stadgan gentemot någon av kandidaterna till kårfullmäktige eller vara medlem i valberedningen.  

 
Räkning av web-röster  
Web-röstningsresultatet räknas och presenteras av Web-rösträknaren på valmötet. Röster avlagda på plats 
på valmötet räknas av valmötets utsedda rösträknare. Om medlem önskar ändra redan avlagd web-röst görs 
detta på valmötet genom uppvisande av ID och kårlegitimation.  

 
Resultat av web-röstningen och valmötets röstning slås sedan samman av valmötets rösträknare och utgör 

det slutgiltiga resultatet. 

Hantering av personuppgifter  
Enbart webmaster och web-rösträknare har tillgång till de personuppgifter som matats in i samband med 
valet. Dessa matchas sedan mot de personnummer som finns i vårt medlemsregister Membit för att den  

                                                           
1 “Regelverk för informations- och kommunikationskanaler.” 
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röstandes medlemskap ska verifieras. Detta görs av ett automatiserat skript.  

 
Medlemsregistret tillhandahålls av kansliet och innehåller samtliga medlemmars personnummer dock inga 
ytterligare uppgifter så som namn, adress mm. Detta innebär att web-rösträknaren enbart har tillgång till 
personnummer, CAS-id och val, denne kan således inte se namnet på personen kopplat till någon av 
rösterna. 

 
Efter att valmötet avslutats och resultatet fastslagits och rösterna inte längre kan ångras ska filerna 
innehållande personnummer raderas av web-rösträknaren. Efter dessa raderats ska hela innehållet i 
formuläret på hemsidan samt alla CAS-id raderas, för detta ansvarar webmaster. 

 
 


