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  Valtider är spännande 
tider. De kännetecknas av 
bland annat vallöften, 
inställsamma kandidater 
och kandidater som 
kandiderar på nytt som 
plötsligt blir synliga för 
folket, smutskastning 
bakom ryggen av andra 
personer med förvrängda 
och/eller osanna uppgifter 
som inte kan bekräftas 
med fakta (och sägs i 
förtroende så att man inte 
kan kolla upp påståendena 
med de personer 
smutskastningen berör). 
 
  För varje år som går kliar 
du dig dock i huvudet och 
undrar hur du skall kunna 
rösta när du inte ens känner 
till kandidaterna. Här vill jag 
nu ge dig en liten knuff på 
vägen för att motivera just 
dig till att rösta. 
 
Lokala val inom klubb 120 
  De lokala valen avser val av 
kontaktombud och/eller 
skyddsombud samt 
lokalvårdssektionens val. 
  Kandidaterna har sin 
tillhörighet i respektive 
område eller sektion. I dessa 
val räknas enbart de röster 
som du lagt på de kandidater 

som tillhör ditt område eller 
din sektion. Tänk på att de 
lokala valen ger dig möjlighet 
att göra en liten och viktig 
insats som kan ha stor 
betydelse för utgången av 
dina ärenden med 
arbetsledningen, samt vad 
som kommer att hända på 
ditt område eller din sektion 
framöver. 
  Om du inte känner någon av 
kandidaterna från ditt eget 
område, tag valkatalogen till 

hjälp, men observera att 
svaren i den inte behöver 
vara sanningsenliga då 
kandidaterna fått svara i 
stort sett vad de vill på 
valberedningens frågor. 

Hur röstar man i klubb 120s val? 
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Röstningsproceduren 
Exemplet är taget från ett 
av tre möjliga val i området 
City. 
 

1. Sätt ett kryss på den 
kandidat du vill skall bli 
vald. 

2. Lägg därefter in pappret 
i det minsta kuvertet. 

3. Stoppa kuvertet i 
frisvarskuvertet och 
posta! 

 

Observera att du inte 
behöver rösta i mer än ett 
val! 

? 
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Fyra inflytelserika organ 
  Inom verksamheten finns 
det fyra inflytelserika organ 
som i stor mån verkar 
självständigt i förhållande 
till varandra. Dessa består 
av medlemmarna, styrelsen, 
revisorerna och 
valberedningen. Var och en 
med stor makt att påverka, 
kontrollera eller granska 

organisationens verksamhet. 
  I de centrala valen har 
valberedningen sin mest 
inflytelserika position. 
 
Centrala val i klubb 120 

  De centrala valen avser val 
som alla medlemmar inom 
klubbens 
verksamhetsområde kan 
kandidera till. Dessa val är 
rangordnade av 
valberedningen. De som står 
ovanför det så kallade 
”strecket” har fått 
valberedningens förord till 
de valbara platserna. 

 
De som står under strecket 
har tagits upp i den ordning 
de bör väljas. Detta som en 
upplysning till dem som inte 
vill välja den eller någon av 
dem som står ovanför 
strecket. [Valberedningen, 
av Svante Pedersson.] 
 
  Tänk på att en låg 
rangordning av en kandidat 
inte behöver betyda att 
kandidaten i fråga är att 
betrakta som dasspapper.  
 
Vidare bör valberedningen 
vara uppmärksam på att 
personer som låter sig väljas 
inte på något sätt hamnar i 
beroendeställning till 
innehavare av någon viss 
styrelsefunktion eller till 
någon anställd i föreningen. 
Som exempel ska 
valberedningen se till att 
inte ordförande– och 
kassörsposterna hamnar i 
samma familj. Detta gäller 
även förhållandet 
styrelseledamot och revisor. 
[Valberedningen, av Svante 
Pedersson.] 
 
 
 
Tim Söderström        

Röstningsproceduren 
Förutom av det som framgår 
av röstningsproceduren för 
de lokala valen, så har du i de 
centrala valen möjlighet att 
rösta i samtliga val, och 
naturligtvis även utan att 
behöva rösta i de 
lokala valen. 
 
För att respektive val 
skall vara giltigt, måste 
du kryssa i exakt det 
antal kandidater som 
efterfrågas. 
 
De kandidater som hamnat 
ovanför strecket, har fått 
valberedningens förord till de 
valbara platserna. I de lokala 
valen är kandidaternas 
placering lottad och därav 
utan streck. 

Om valberedningen inte varit 
överens om rangordningen 
skall detta anges. I detta val 
inträffade det inför valen 
avseende styrelsen och dess 
ersättare. 


