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Förslag till förändring i Stadgan rörande voteringsförfarande
Under Ting 7 2017-06-07 beslutade Tinget att bifalla ett framvaskat förslag på
ändringar i stadgan som ämnar göra förändringar i LUS valsystem. Enligt LUS
stadga §17.1 blir stadgeändringar gällande först efter två likalydande beslut under
två på varandra följande verksamhetsår.
Följande är ursprungstexten från Styrelsen 16/17 och det slutgiltiga yrkandet är
det framvaskade förslaget:
”Nuvarande stadga:
§2.1.1 Omröstning
Omröstning ska ske öppet, om inget annat stadgas. Omröstning i
personfrågor kan dock genomföras med sluten votering om mötet så
beslutar.
§2.1.2 Ärende
Ärenden som avgörs inom LUS avgörs med enkel majoritet om inte
annat stadgas. Ärenden som avgörs i tinget eller ordförandekollegiet ska
ha erhållit samtliga avlagda röster eller samtliga avlagda röster förutom
en, beslut får heller ej missgynna en enskild part om det ej avser
uteslutning. Ledamot kan begära röstprotokoll. I sådant röstprotokoll
ska anges såväl bifallsröster och avslagsröster samt vilka som avstått från
att rösta. Den som avstått från att rösta ska inte beaktas vid ett avgörande
ifall ett förslag erhållit samtliga röster eller samtliga röster förutom en.
§2.1.4 Valärende
I personval, är den vald som erhållit minst hälften av de avgivna rösterna.
Om platsen inte kunnat besättas på detta sätt, går de två kandidater som
erhållit högst röstetal i första omgången vidare till en ny omröstning.
Under omröstningen får ytterligare nomineringar inte förekomma. I
andra valomgången är den vald som erhållit flest röster. Vid lika röstetal
har valberedningens förslag företräde. I övrigt ska en ny omröstning
hållas mellan de som fått lika röstetal. Under pågående möte får
nominering av ytterligare kandidater, utöver de av valberedningen
föreslagna samt motkandidater, ske endast efter att mötet så beslutat.
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Förslag till ändring
Styrelsen föreslår ett system där tinget med en röstomgång både kan kontrollera
kandidaternas har förtroende (dvs majoritet av avlagda röster) och göra en
rangordning. Systemet är sitt angrepp till trots relativt enkelt. På röstsedeln
skriver en tingsledamot namnen på den eller de kandidater som ledamoten har
förtroende för; alltså kandidater som ledamoten föredrar framför vakant post.
På samma röstsedel markerar även ledamoten vilka ledamoten helst ser på
posten – exempelvis markeras dessa med en stjärna.
Rösträknarna samlar in röstsedlarna och räknar först hur många gånger varje
namn förekommer på alla sedlar. De som förekommer på minst hälften av alla
röstsedlar går vidare. Om det fortfarande finns fler kandidater än antalet poster
kvar räknas antal gånger respektive kvarvarande namn har fått en stjärna. De
namnen med flest stjärnor vinner och blir valda.
Om färre kandidater än antal platser får majoritet i första räkningen blir
resterande platser vakantsatta.
På detta sätt ser man till att alla kandidater som blir valda har minst majoritetens
stöd (dvs har förtroende) samt att, om det finns fler kandidater som har
förtroende, de med störst popularitet blir valda.
Ny formulering lyder enligt följande:
§2.1.1 Omröstning
Omröstning ska ske öppet, om inget annat stadgas. Omröstning i
personval med fler kandidater än poster sker dock alltid med sluten
votering om inte mötet beslutar annorlunda.
§2.1.4 Valärende
I personval, sker omröstning genom två röster på samma röstsedel: (1)
förtroenderöster; (2) rangordningsröster. Förtroenderöster får ges till
obegränsat antal kandidater, rangordningsröster får endast ges till antal
kandidater upp till så många platser som ska besättas.
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Den är vald som erhållit minst hälften av de avgivna förtroenderösterna.
Om fler kandidater än platser har fått minst hälften av de avgivna
förtroenderösterna, är den/de som erhållit flest rangordningsröster vald.
Vid lika röstetal har valberedningens förslag företräde. I övrigt avgör
lotten. Under pågående möte får nominering av ytterligare kandidater,
utöver de av valberedningen föreslagna samt motkandidater, ske endast
efter att mötet så beslutat.
Därför yrkar styrelsen”
1.

att

i stadgan §2.1.1 Omröstning ändra från
Omröstning ska ske öppet, om inget annat stadgas.
Omröstning i personfrågor kan dock genomföras med
sluten votering om mötet så beslutar.
till
Omröstning ska ske öppet, om inget annat stadgas.
Omröstning i personval med fler kandidater än poster
sker dock alltid med sluten votering om inte mötet
beslutar annorlunda. Omröstning i övriga personfrågor
kan dock genomföras med sluten votering om mötet så
beslutar.

2.

att

i stadgan ändra hela §2.1.4 Valärende till:
I personval, sker omröstning genom två röster på samma
röstsedel: (1) förtroenderöster; (2) rangordningsröster.
Förtroenderöster får ges till obegränsat antal kandidater,
rangordningsröster får endast ges till antal kandidater
upp till så många platser som ska besättas.
Den är vald som erhållit minst hälften av de avgivna
förtroenderösterna. Om fler kandidater än platser har
fått minst hälften av de avgivna förtroenderösterna, är
den/de som erhållit flest rangordningsröster vald. Vid
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lika röstetal har valberedningens förslag företräde. I
övrigt avgör lotten. Under pågående möte får
nominering av ytterligare kandidater, utöver de av
valberedningen föreslagna samt motkandidater, ske
endast efter att mötet så beslutat.

I tjänsten,
Martin Hansen, Ordförande
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