Rapport	
  från	
  arbetsgruppen	
  för	
  invalsprocesser	
  
Bakgrund:	
  
Arbetsgruppen startade läsåret 2011/2012 och kom I slutet av året med ett förslag på hur
man skulle kunna ändra invalsprocesserna för DP, F6 och Focumateriet. Detta förslag
nekades av sektionsmötet och arbetsgruppen fortsatte att arbeta (med delvis ändrade
medlemmar) under 2012/2013.

Mål:	
  
Arbetsgruppen har fortsatt arbeta med tre huvudpunkter som mål:
Processerna för inval av ledamöter I F6, DP och Foc skall ha mer insyn utifrån och inte
enbart styras av sittande förening.
⁃ Detta eftersom det rent formellt är styret som tillsätter ledamöterna och de bör därför I
någon mån veta vilka det är som väljs in.
⁃ Asparna skall inte hamna I beroendeställning till sittande så att de känner att enda
möjligheten att bli invald av sittande kommité är att gör precis som de säger I alla
lägen.
⁃ Alla tre kommiteérna sköter generellt åtagandet att ha individuella samtal med sina
aspar men för att garantera att detta sköts oavsett vilka som sitter I föreningen
behövs nya rutiner.
Processerna för dessa inval skall I största möjliga mån vara lika snabba och effektiva som
de är I nuläget. Detta på grund av att sektionsmötet I LP4 redan nu är bland det längsta
och inte bör göras ännu längre.
Vi vill bibehålla den goda sammansättning som ges av att sittande kommitté har
möjlighet att komma med information som har framkommit under aspningen.

Arbetsgruppens	
  medlemmar	
  och	
  arbete:	
  
Arbetsgruppen har under 2012/1013 bestått av två representanter från varje berörd
kommitté samt representanter från föregående verksamhetsår och föregående
arbetsgrupp.
Vi har försökt haft en så öppen process som möjligt och tryckt på att alla åsikter från
sittande kommittéer är välkomna. Alla mötesanteckningar har dessutom mailats ut till
hela de berörda komitteérna genom vilket alla har haft möjlighet att ta del av det som
diskuterats och de förslag på förbättringar vi har.

	
  
Förslag:	
  
Arbetsgruppen har till slut kommit fram till att följande förslag är det som bäst anpassas
till ovanstående mål utan att processerna blir onödigt krångliga och invecklade.
⁃ Förslag till styret på ledamöter skall ges av valberedningen istället för av sittande
kommité. Valberedningen skall sammanträda på samma sätt som när
förtroendeposterna valbereds. Detta gör att föreningen har möjlighet till input
samtidigt som styret är representerade och vet vilka det är som väljs in.
⁃ Ledamöterna kommer inte att öppet nomineras som förtroendeposterna utan kommer
att läsas upp av styret när de förtroendevalda är invalda. Detta då en nominering
skulle vara väldigt beroende av att de nominerade förtroendeposterna blir invalda.
Vi är rädda för att det finns möjlighet för att de nominerade ledamöterna skulle
rösta på, och tala väl, för de som är nominerade till förtroendeposterna enbart för
att maximera sina egna chanser att komma med I föreningen och inte för att de
passar bäst på posten.
⁃ Invalen till populära festföreningar såsom DP, F6 och Foc skall läggas så tidigt som
möjligt på sektionsmötet. Direkt efter att förtroendeinvalda är invalda kommer
ledamöterna att anslås muntligt av styret. Detta medför att aspar som inte kommer
med I sina föredragna föreningar har möjlighet att söka något annat för att vara
sektionsaktiva kommande år. Att ledamöterna tillkännages direkt gör också att
aspar som inte kommer med har möjlighet att åka hem innan sista vagnen går.

Genomförande:	
  
Att kommitén skall ge förslag till styret på ledamötesposter regleras tyvärr I stadgarna,
vilket gör det med omständigt att ändra.
I år kommer vi dock att göra på det viset på prov och rent praktiskt kommer det gå till
som så att sittande kommité godtar valberedningens förslag som sitt eget.
När invalen är klara kommer vi att diskutera hur vi tyckte detta gick och om alla parter
fortfarande anser att det bästa vore att fortsätta låta valberedningen ge förslag på
förtroendeposter kommer vi att göra de ändringar I stadgar och reglemente som krävs
under nästa läsår.
	
  

