Instruktioner Valberedningen
Kommitté@itek.chalmers.se

Instruktioner för Valberedningen
Har som uppgift att valbereda till sektionens kommittéer.

1.

Sammansättning
i. Ordförande, utsedd av sektionsmöte.
ii. Fyra till sex övriga ledamöter, utsedda av sektionsmöte.

2.

Verksamhet
i. Att utse nomineringar till sektionens kommittéer.

3.

Åliggande
i. att bereda val och fyllnadsval till förtroendeuppdrag inom
sektionen
ii. att genomföra valberedningsarbetet på ett sätt som gagnar
sektionen och skyddar den enskildes integritet.
iii. att informera sektionens medlemmar om sökbara poster och
invalsprocessen i skälig tid innan sektionsmöte.
iv. att innan nomineringar tillkännages, kontakta dem som inte
blivit nominerade till sin förstahandskommitté, för att
meddela beslut och en kort motivering. För presidiet
kontaktas dock samtliga som inte nominerats till sitt
förstahandsval.
v. att planera aspningens två veckor i läsperiod två.

4.

Mötesförfarande
i. Valberedningen sammanträder när så erfordras eller ledamot
så fordrar, dock minst två gånger per termin.
ii. Minst skall mötesanteckningar föras vid valberedningens
sammanträden. Beslut skall protokollföras.
iii. Ordförande har rätt att adjungera in en eller flera personer
till mötet.

5.

Beslutsmässighet
i. Rösträtt har medlemmar nämnda i 1.
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ii. Varje närvarande ledamot har lika röstetal. Beslut fattas med
enkel majoritet, varvid ordföranden äger utslagsröst.
iii. Jävig ledamot saknar rösträtt.
iv. Valberedningen är beslutsmässig när minst hälften av
ledamöterna är närvarande.

6.

Överklagande
i. Valberedningens beslut kan överklagas på ett sektionsmöte.
Överklagan ska vara välgrundad samt att sektionens
inspektor alternativt att en representant från kåren ska finnas
närvarande som neutral part.

7.

Rekrytering
i. För rekrytering av en ny ska Valberedningen i samråd med
sektionsstyrelsen nå ut med information angående invalet i
läsperiod fyra.

8.

Övrigt
i. Valberedningen ska aktivt informera sektionens övriga
sektionsmedlemmar om sin verksamhet och ska medverka
vid arrangemang med detta syfte.
ii. Valberedningen ska eftersträva kontinuitet i verksamheten
och genomföra en välplanerad överlämning när nya
Valberedningen valts in.
iii. Valberedningen ska efterfölja det reglemente, stadga och
policys som finns på sektionen.
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