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Valberedningen – föreslagna stadgeändringar, andra läsningen
Under föregående verksamhetsårets sista ting bifölls föreslagna stadgeändringar
från en motion lagd av den dåvarande valberedningen. Bifogat finner ni
originalskrivelsen i sin helhet för kännedom.
Valberedningen föreslog två ändringar, båda förändringarna är relativt små och
tjänar till att göra valberedningens arbete lättare inför vårens valting. Nedan
följer beskrivningen från originalmotionen:
För det första skulle vi vilja öka utrymmet som valberedningen har att bereda
posterna genom att korta tiden innan ting som protokollet måste offentliggöras
med fyra dagar från 15 ner till 11. Detta lämnar fortfarande fem dagar för
motkandidaturer enligt nuvarande stadga och valberedningen kan inte se några
andra problem med en sådan förändring.
I samband med detta har valberedningen också identifierat att det godtyckligt är
upp till valberedningen att besluta om motkandidatursperioden samt att till
ordinarie ting finns ingen uttryckt tid för motkandidaturer. Valberedningen ser
ingen anledning till att detta inte ska vara tydligt och transparent och skulle
åtgärda det första med att sätta fasta tider för motkandidaturer och det andra
genom att ge två dagar för motkandidaturer efter att handlingarna gått ut.

Förslag:
...att i §9.4 Åligganden ändra:
”att till LUS presidium avge fullständigt namnförslag avseende de val som ska
förrättas av tinget, i sådan tid att förslaget kan utsändas senaste 15 vardagar före
valting och senast fem vardagar före ordinarie tingssammanträde.”
till
”att till LUS presidium avge fullständigt namnförslag avseende de val som ska
förrättas av tinget, i sådan tid att förslaget kan utsändas senaste 11 vardagar före
valting och senast fem vardagar före ordinarie tingssammanträde.”
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...att i §9.9 Motkandidering ändra:
”Efter offentliggörande av protokoll är det möjligt för samtliga studenter vid Lunds
universitet att motkandidera. Sista datum för motkandidaturer beslutas av
valberedningen i samråd med LUS presidium, dock ej senare än sex vardagar före
tingssammanträdet.”
till
”Efter offentliggörande av protokoll är det möjligt för samtliga studenter vid Lunds
universitet att motkandidera. Motkandidatur ska vara LUS presidium till handa
senast sex vardagar före valting och tre vardagar innan ordinarie
tingssammanträde.”

I tjänsten,
Jack Senften
Administrativt presidiestöd
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