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Valberedningens arbetsordning 

Syfte 
Valberedningens syfte är att bereda val som förrättas av fullmäktige samt val av 
sektionsstyrelseledamöter. Valberedningen ska samla in relevant information från 
kandidater och sammanställa en förordan som presenteras vid konstituerande 
fullmäktigemöte. 

Sammansättning 
Valberedningen består av tre till sex ledamöter som utses av fullmäktige under 
höstterminen. Det är fördelaktigt om samtliga fem av Göta studentkårs sektioner finns 
representerade i valberedningen. Valberedningen utser själva en sammankallare och en 
biträdande sammankallare.  

Beredning av heltidarposter 
Val av heltidarposter sker på konstituerande fullmäktigemöte. Nomineringar till posterna 
inhämtas av valberedningen under februari månad. Valberedningen samlar in information 
från kandidaterna via intervjuer. Kravprofilen för heltidare specificeras i respektive 
uppdragsbeskrivning.  

Beredning av sektionsstyrelseledamöter 
Val av sektionsstyrelseledamöter sker på konstituerande fullmäktigemöte, fyllnadsval kan 
utföras av kårstyrelsen under verksamhetsåret. Nomineringar till sektionsstyrelseledamöter 
inhämtas av valberedningen under februari månad. Valberedningen samlar in information 
från kandidaterna via intervju eller frågeformulär. Valberedningen skall i 
rekryteringsprocessen eftersträva en helhet vad gäller kompetenser och styrkor hos 
sektionsstyrelsen som grupp. 

Förordan 
Valberedningen ska inom sig diskutera kandidaterna och enas om den kandidat som 
anses mest lämplig för respektive uppdrag. Valberedningen ska senast två veckor före 
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fullmäktigesammanträde då val ska hållas lämna fullständigt namnförslag för de val som 
ska förrättas. Förordan ska innehålla en motivering angående varför valberedningen finner 
kandidaten lämplig för uppdraget, relaterat till uppdragsbeskrivning och/eller kravprofil. 
Valberedningen skall i sitt utlåtande till fullmäktige presentera förordade kandidater och 
namnen på övriga kandidater. 

Beaktanden 
> Valberedningen skall beakta att de personer som ska väljas ska vara 

representanter inom Göta studentkår och därför måste dela studentkårens 
värdegrund.  

> Valberedningen bör sträva efter mångfald bland förtroendevalda, avseende 
könsidentitet/könsöverskridande identitet och/eller uttryck samt etnisk bakgrund. 

> Valberedningen bör beakta eventuella andra engagemang och uppdrag som kan 
komma i konflikt med uppdraget inom Göta studentkår. 

Övriga val 
Valberedningen kan ges i uppdrag av fullmäktige eller kårstyrelsen att bereda andra val 
än till heltidarposter och sektionsstyrelseledamöter. Om ett sådant uppdrag utdelas ska 
även instruktioner till valberedningen ingå angående tidsram och kravspecifikationer.  

 


