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Detta dokument har som syfte att föra fram en samling av de förväntningar som finns på 

valberedningen. Dokumentet kan valberedningen använda för att visa upp hur de arbetar, både 

för kandidater och inför kårfullmäktige samt kårstyrelse. 

Valberedningen skall årligen revidera samt redovisa detta dokument för kårfullmäktige innan 

dess att valberedningen påbörjat sitt arbete. På så sätt kan valberedningen ta in kårfullmäktiges 

synpunkter på hur valberedningen skall arbeta. 

Valberedningen skall utse en ordförande som ska representera och leda utskottet. Det skall även 

överlämnas sökstatistik över föregående år till den nya valberedningen. Denna statistik ska också 

lämnas över till kårfullmäktige eller kårstyrelsen om så begärs och om syftet kopplar till att en 

större utredning behöver göras gällande LinTeks söktryck.  

Valberedningen skall i samband med det första mötet skapa en arbetsplan för verksamhetsåret. 

Inför val skall valberedningen ta fram kravprofiler för varje post. Dessa skall vara baserade på 

intervjuer med postinnehavare, verksamhetsplan för nästkommande år samt tidigare års 

kravprofiler. En generell kravprofil för varje post skall ges ut vid begäran av den sökande. De 

bedömande kravprofilerna för varje post ska redovisas för beslutande organ så att de vet vilka 

egenskaper som söks. 

I processen skall valberedningen även ta hänsyn till gruppdynamiken i de grupperna som 

kommer att arbeta tillsammans. 

Inför val skall det hållas intervjuer med samtliga relevanta sökande för att se ifall de passar in på 

kravprofilen. Intervjuerna ska erbjudas att hållas både i Norrköping och i Linköping. Det som 

framkommit från bland annat intervju, referenser samt personligt brev skall hållas konfidentiellt 

till dess att de berörda parterna har givit tillstånd om annat. Dock skall valberedningen kunna 

förmedla en samlad bild av de nominerade ifall beslutande organ efterfrågar det. 

Vid val skall de i valberedningen som är jäviga avstå från diskussion och röstning om de 

sökande. 
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Vid val skall minst en person från valberedningen närvara för att innan valet kunna presentera 

nomineringsprocessen samt svara på eventuella frågor om sökprocessen. 

Valberedningen presenterar inte sökstatistik för kårfullmäktige eller kårstyrelsen under valet men 

ska dock förmedla till kårstyrelsen 3 dagar innan sista ansökningsdag om söktrycket anses vara 

lågt. Vad som anses som lågt söktryck är om det unika sökantalet understiger 3 stycken sökande 

på varje post. Informationen kan då möjliggöra för kårstyrelsen att tillämpa punktinsatser som 

förhoppningsvis kan göra att söktrycket höjs.  

Sittande valberedning ansvarar för att överlämning med den nytillsatta valberedningen sker 

innan vårterminens slut. Innan överlämningen ska ett dokument för överlämningsprocessen 

samt ett testamente tagits fram. Även övriga relevanta dokument, exempelvis statistik och 

intervjumallar, ska överlämnas. 
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	Arbetsplan för fullmäktige 1718 + diskussioner
	Arbetsplan för kårstyrelsen 1718 inkl. diskussioner
	Proposition_Karstuga
	Protokoll-2014-03-11
	Rapport_Näringslivsanknytning i Utbildningen_version 0



