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1. Mötets öppnande
Mötet öppnades.
2. Information
Björn Johansson informerar valberedningen om processen som varit i kommittén och organet under
våren samt varför organet ombett valberedningen att nominera en kandidat till posten Ms Nöjeschef.
Valberedningens arbetsprocess har varit följande:
Posten utlystes 9 maj
Nominering och kandidering var öppen till och med 15 maj
Valberedningen samlades 17 maj enligt plan och konstaterade att endast en person kandiderat till
posten som Ms Nöjeschef, nämligen Gustaf Linton.
Valberedningen konstaterar att valberedningens ordförande Therese Whass och ledamot Cecilia Skoug
den 15 maj valt att avgå. Därmed konstaterar vi också att vi enligt stadgan inte kan fatta beslut då det
krävs en vald ordförande för att kunna fatta beslut.
Valberedningen konstaterar att Gustaf Linton är en person som har valberetts i den ordinarie
omgången under vintern 2016. Redan då ansåg valberedningen att Gustaf var en driven person med
mycket känsla för Lundakarnevalen. Vi har tagit referenser och har inte haft något emot Gustaf,
snarare tvärtom. Det är alltid en valberednings svåra uppgift att göra ett urval bland goda kandidater.
Hade vi fyra närvarande kandidater kunnat nominera Gustaf Linton till Ms Nöjeschef idag så hade vi
gjort det. Det vi istället kan göra är att lämna vår rekommendation.
3. Valberedningens förslag
Vårt föreslag till organet är, om möjligt, att genom ett per capsulam-förfarande välja Gustaf Linton till
Ms Nöjeschef efter valberedningens ledamöters rekommendation. Detta för att kunna göra Gustaf
Linton till ansvarig såsom resterande karnevalskommitté innan karnevalsdagarna är genomförda.
Om organet inte anser sig kunna fatta ett sådant beslut vill vi föreslå att vår rekommendation räknas
som så nära en nominering denna valberedning kan komma. Att välja en ny ordförande och genomföra
en valberedningsprocess efter genomförd karneval ser vi inte som en lämplig process givet att
crescendot av all verksamhet som är kopplad till Lundakarnevalen startar imorgon kl. 12. Anser inte
organet detta är möjligt bör val förrättas efter själva karnevalshelgen.
Till sist vill vi nämna att stadgan lämnar Lundakarnevalen i en sårbar sits då en kommittéledamot
egentligen inte kan väljas senare än 9 månader innan karnevalsåret (§3.1) samt att en valberedning inte
kan fatta beslut om en ordförande avgår eller är förhindrad att medverka (§4.4) och så vidare.
Nu önskar vi alla Lundakarnevalen stort lycka till med en fantastisk Imaginalkarneval!
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