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Förslag till förändring i Stadgan rörande voteringsförfarande
Ting gav på sitt förra sammanträde styrelsen i uppdrag att ta fram alternativ på
olika röstförfaranden samt lösa problematiken med att en i nuvarande system i
praktiken inte kan vakantsätta en post. Efter diskussion i styrelsen bestämdes att
ett huvudförslag samt en buggfix och ett potentiellt tillägg skulle upprättas.
Utöver att föreslå ett nytt röstsystem tas även den redundanta andra
röstomgången vid lika röstetal och avsaknad av förslag från valberedningen bort.
Styrelsen föreslår också, som led av de övriga förslagen, att formuleringen om
sluten votering vid personval vänds från ”om mötet så beslutar” till ” om inte
mötet beslutar annorlunda”. Dvs att personval med fler kandidater än antal
poster normalt hålls slutna om inte en majoritet av mötet vill hålla dem öppna.
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.
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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.
Huvudförslaget
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.
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§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.
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.
Bugg-fix och tillägg
Det finns en bugg i stadgan som gör röstprotokoll och sluten votering
oförenliga. Lösningen blir att specificera att det är antal röster på bifall respektive
avslag som ska skrivas ut i röstprotokollet. Det åtgärdas snabbt genom att byta
ut ett ord: ”I sådant röstprotokoll ska anges såväl antal bifallsröster och
avslagsröster samt vilka som avstått från att rösta.”.
Det eventuella tillägget syftar till att varje valomgång måste befästas av en
acklamation eller en öppen votering. Detta då tingets ledamöter och i
förlängningen kårerna ska kunna hållas ansvariga för sina handlingar.
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Därför yrkar styrelsen
(1.1) 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.
(1.2)

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. Erhåller någon kandidat majoritet i
sluten votering ska valet befästas genom acklamation
eller öppen votering om någon så begär.

(2)

att

i stadgan §2.1.2 Ärende ändra från
[…] Ledamot kan begära röstprotokoll. I sådant
röstprotokoll ska anges såväl bifallsröster och
avslagsröster samt vilka som avstått från att rösta.[…]
till
[…] Ledamot kan begära röstprotokoll. I sådant
röstprotokoll ska anges antal bifallsröster och
avslagsröster samt vilka som avstått från att rösta. […]

Postadress Sandgatan 2, SE-223 50 LUND Besöksadress AF-borgen, 3:e vån. Internpost HS 31
Telefon 070 821 31 19 E-post v.ordf@lus.lu.se Webbplats www.lus.lu.se

Beslutsunderlag

5 (5)

2017-05-30
LUS Styrelse

Lunds Universitets Studentkårer
Jack Senften
Vice ordförande

(5)

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
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 styrelsens tjänst,

Björn Sanders, Ordförande
Jack Senften, Vice ordförande
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