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Ordförandens 
förord 
 
Årets valberedning 
Årets valberedning samlades till sitt 
första möte den 12 november 2007. 
Valberedningen bestod då av Tim 
Söderström från City, Siamak Samgissi 
från Västra skogen och Jan Björkqvist 
från Alvik. På mötet utsågs Tim till 
ordförande. 
 
Budgetmötet 31 oktober 2007 
Valberedningen skall enligt gällande 
valordning bestå av fem ledamöter. Därav 
utlystes fyllnadsval inför budgetmötet 
som hölls 31 oktober 2007. Endast en var 
nominerad, Håkan Torsson från City, 
varvid mötet beslöt att valberedningens 
arbete skulle fortsätta med ”en man 
kort”. Vid budgetmötet hade 
valberedningen cirka 160 nomineringar 
och 53 kandidater, vilket till stor del 
berodde på att alla spärrar i hela 
tunnelbanan kontaktades med förfrågan 
om de ville ställa upp till val. Vid 
tidpunkten för valkatalogens tryckning 
återstod 46 kandidater. 
(I kandidatkatalogen från 2006 uppges 
rekordet ligga på 49 kandidater, men det 
året tillhörde även kontrollen SEKO 
klubb 120.) 
 
Valberedningens layout 
Valberedningens layout innehåller 
förutom det som framgår av 
valordningen, plats för ett frivilligt 
fotografi. Vidare har valberedningen 
tagit viss hänsyn till dem med läs- och 
skrivsvårigheter i följande avseenden: 

Typsnitt (Comic Sans MS), spaltbredd, 
linje mellan spalterna, vänstermarginal 
samt att inte använda avstavningar. 
 
Valberedningen efterfrågar 
svar på kandidatfrågorna 
14 december skickade valberedningen ut 
åtta frågor till kandidaterna. De med 
kända mejladresser fick frågorna samma 
dag, medan de övriga fick frågorna med 
posten. Svarstiden var utsatt till 10 
januari, vilket gav kandidaterna relativt 
gott om tid. 
 
Vad avser frågornas natur blev 
kandidaterna informerade om följande: 
 
Vissa frågor kanske känns extra 
utmanande, eftersom de kanske inte är 
helt tydligt formulerade. Som 
förtroendevald ställs du dock för många 
andra utmaningar som är värre och då 
gäller det att komma på en lösning. Varje 
svar säger något om Dig! 
 
Riktlinjer för svaren i valkatalogen 
Kandidaterna fick tre riktlinjer att hålla 
sig till i sina svar: 
 
Tanken med valkatalogen är att du skall 
ha möjlighet att presentera dig för alla 
medlemmar genom våra vägledande 
frågor. 
 
Vägledande frågor innebär att frågorna 
utgör en hjälp för att få kandidaterna 
att säga något om sig själva. Om 
kandidaterna svarat på frågorna har 
således inte haft någon betydelse, utan 
snarare vad de svarat. 
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Du får svara i stort sett hur du vill och 
vad du vill, men du får inte skriva något 
som kan vara till fördel eller nackdel för 
någon annan person än dig själv. 
 
Denna riktlinje blev svårare att hålla sig 
till för några kandidater. Formuleringar 
som ”Jag vill bli kontaktombud för att vår 
inte gör något.” eller ”Tillsammans med 
styrelsen har jag gjort detta och detta.”, 
är något som kan härledas till personer, 
om än en liten grupp personer, varvid de 6 
berörda kandidaterna fick en begäran om 
att omformulera sin text. De som inte 
hann, kunde eller ville ändra sin text på 
grund av exempelvis utlandsvistelse fick 
hela svaret ersatt med valberedningen 
”censurstämpel”. Orsaken till att hela 
svaret ersattes med en ”censurstämpel”, 
har även med upphovsrätten att göra, 
eftersom en mening kan förstöra det 
konstnärliga helhetsintrycket som 
författaren haft för avsikt att förmedla 
i respektive svar. 
 
Den tredje riktlinjen var att man i sina 
svar skulle begränsa sig till två A4-sidor. 
 
Valberedningens 
bearbetning av katalogen 
Allt eftersom svaren kom in, lades de in i 
layouten och mejlades till samtliga 
valberedare för granskning. De 
kandidater som skickade svaren med 
mejl, erhöll också ett utkast i retur. 
 
Därefter har valberedningen korrigerat 
stavning och i viss mån interpunktion men 
inte grammatiska fel. 
 

Kandidaterna har placerats områdesvis i 
bokstavsordning. Detta för att 
medlemmarna snabbt och smidigt skall 
kunna hitta kandidaterna från sitt eget 
område, utan att behöva bläddra fram 
och tillbaka i katalogen. Valkatalogen har 
även en kompletterande 
innehållsförteckning, samt en förteckning 
över vilka som har kandiderat till de olka 
uppdragen. 
 
Observera att kandidaternas svar inte 
granskats på något annat sätt än om de 
uppyllt valordningens och valberedningens 
utformade riktlinjer som angetts 
tidigare. Det innebär att vid de fall vi 
upptäckt att svaren inte varit 
sanningsenliga, har vi inte vidtagit några 
som helst åtgärder. 
 
Intervju med kandidaterna 
och ”gamla styrelsen” 
Enligt gällande valordning kallade 
valberedningen in samtliga kandidater 
som kandiderat till centrala val, samt 
”gamla styrelsen” på intervju. Av princip 
kallades även kandidaterna till 
ungdomskommittén, trots att de valbara 
är av obegränsat antal. 
 
Ett fåtal av de kallade gick inte att nå. En 
del besvarade inte förfrågan, en annan 
del uppgav exempelvis att de inte kunde 
komma. Totalt intervjudes 23 personer. 
 
Kriterierna för rangordningen 
Valkatalogen är som sagt ett sätt för 
kandidaterna att presentera sig för 
medlemmarna. Valberedningen har tagit 
hänsyn till svaren till viss del i 
rangordningen. Det har dock varit olika 
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avgörande mellan olika kandidater, 
beroende på vad som kommit fram under 
intervjuerna samt vad vi haft för 
underlag om kandidaterna för övrigt med 
hänvisning till vad som framkommit av 
exempelvis vissa styrelseprotokoll som 
granskats. Rent allmänt har de som inte 
svarat på kandidatfrågorna, gått miste 
om valberedningens förtroende i att 
hamna över strecket som 
rekommenderade kandidater. 
 
Valberedningens 
fullföljande av uppdraget 
Den 16 januari 2008 har valberedningen 
utifrån rådande underlag om respektive 
kandidat, rangordnat de kandidater som 
bedömts utgöra den bästa mixen av 
förtroendevalda i klubb 120. 
 
Samtliga valberedare har aktivt närvarat 
på samtliga möten och har under perioden 
fört aktiva valberedningsrelaterade 
diskussioner per mejl som ett 
komplement till mötena. Ett stort tack 
till valberedningen och alla de inblandade 
för en engagerad insats. 
 

Tim Söderström 
Ordförande i valberedningen 

 
 

 

Återstående tidsplan 
för valen 2008 
 
2008-01-23 
Utskick av valsedlar för första omgången. 
 
2008-02-05 
Expeditionen på Hornsbruksgatan 4 i 
Hornstull tar emot valsedlar mellan 
12:00-18:00. 
 
2008-02-06 
Rösträkning. 
 
2008-02-08 
Utskick av valsedlar för andra omgången. 
 
2008-02-21 
Expeditionen på Hornsbruksgatan 4 i 
Hornstull tar emot valsedlar mellan 
12:00-18:00. 
 
2008-02-22 
Rösträkning. 
 
2008-02-28 
Årsmötet. 
 


