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VALORDNING 2020
Valordning för Finlands Svenska Scouter r.f., Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. och Finlands
Svenska Scoutförbund r.f.
1.

Tillämpningsområde: Denna valordning tillämpas på personval som förrättas på de tre
scoutförbundens föreningsmöten.

2.

Orsak till valordning: Denna valordning kompletterar och specificerar tillvägagångssätt för
personval i och med att de tre scoutförbunden inte i sina stadgar har bestämmelser för
valsätt. I och med detta är utgångspunkten för personvalen Föreningslagen 28 §
(16.7.2010/678).

3.

Val som förrättas vid ett möte sker som majoritetsval, om inte någon väljs enhälligt eller
något annat har bestämts i stadgarna. Val som förrättas vid särskilda omröstningstillfällen,
per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel utan att
medlemmarna kommer samman till möte, sker som proportionella val, om inte något annat
bestäms i stadgarna. Alla som har rätt att utöva beslutanderätt ska garanteras rätt att delta i
kandidatnomineringen för valet.

4. Rekryteringsprocessen innan föreningsmöte: Enligt kutym har höstmötet tillsatt ordförande
för en rekryteringskommitté och vårmötet medlemmar till rekryteringskommittén för de tre
förbunden, alla med ettårigt mandat. Till rekryteringskommitténs uppgifter hör att på
föreningsmötet fungera som föredragande vid personval och presentera samtliga
kandidaterna som ställer upp för att bli valda till en post. Då varken höstmötet 2019 eller
vårmötet 2020 tillsatte en sådan grupp fick kansliet i uppgift att ta emot
intresseanmälningar av kandidater, men ingen aktiv rekrytering har gjorts av någon grupp
förtroendevalda.
5.

Kandidatnominering: Till kandidater för en post godkänns personer som gett sitt samtycke
för att ställas upp. Kandidaturen för en post tillkännages muntligt eller skriftligt antingen
till kansliet innan mötet, via uppdragsbörsen, eller till mötesordföranden på mötet.

6. Då rekryteringskommitté saknats fick styrelsen i uppgift att se över
rekryteringsprocesserna och styrelsens sammansättning. Förslaget är att förbundet överger
det tidigare använda portföljsystemet och väljer endast styrelsemedlemmar utan specifika
portföljer.
7.

Styrelsen fastställer i sin möteskallelse sitt förslag till hur många styrelseledamöter som bör
väljas istället för dem som är i tur att avgå, samt förslag på andra poster som föreningsmötet
skall tillsätta.

8. Antagande av valordning på föreningsmöte: Föreningsmötet godkänner valordningen skilt
för varje möte. Som bottenförslag ligger den valordning som styrelsen skickat ut i samband
med kallelsen.
9. Förfarande vid val av styrelsemedlemmar: Kandidering för och val av styrelseposterna sker
skilt för varje enskild styrelsepost. Styrelseposterna tillsätts i den ordning som
föredragningslistan föreskriver. En person som inte blivit invald till en post kan ställa upp
på nytt för en annan post som väljs av mötet.
10. Förrättande av val: Innan val förrättas ska mötets ordförande nämna vilka personer har
ställt upp som kandidater för en post (nominerade kandidater).
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11. Valsätt: Ifall inte mötet ställer sig enhälligt bakom en nominerad kandidat förrättas val
genom omröstning. Vid val tillämpas omröstning enligt principen om majoritetsval (firstpast-the-post). Detta valsätt betyder att endast den person blir vald som fått det högsta
röstetalet av de nominerade kandidaterna för en post.
12. Förrättande av omröstning: Röstningen sker enligt den röstlängd som godkänns på mötet.
Röstningen vid personval sker genom sluten omröstning i en omgång. Rösterna räknas av
mötets rösträknare och resultatet tillkännages mötets ordförande. Mötets ordförande delger
mötet röstningens resultat. Ifall röstetalet inte är till någons fördel, avgörs valet genom lott
mellan de kandidater som fått det högsta röstetalet. I övrigt bestäms det praktiska
förfarandet vid omröstning av mötets ordförande.
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