Valordning
1.1 Tidpunkt för val
Tidpunkt för val och tidpunkt då kandidatförteckningar senast ska registreras fastställs av
studentrådet.
1.2 Valnämnden
Valnämnden utgörs av justeraren, talman och vicetalman. Valnämnden ska tillhandahålla
regler och tillämpningsföreskrifter för val och blanketter för registrering av
kandidatförteckningar från och med studentrådets öppnande samt valsedlar då val ska
förrättas.
1.3 Kandidatförteckning
Kandidatförteckning ska vara försedd med rangordning mellan kandidaterna, samt vara
underskriven av minst en röstberättigad studentrådsledamot. Varje kandidatförteckning
ska ha ett unikt namn. Som kandidatförteckning räknas också valberedningens förslag.
Det åligger valnämnden att omedelbart efter att registrering av en kandidatförteckning
har skett, offentliggöra denna.
1.4 Valsedel
Giltig valsedel är endast sådan, av valnämnden tillhandahållen valsedel, som innehåller
namnet på en kandidatförteckning och/eller samtliga på avsedd kandidatförteckning
förekommande namn. På valsedeln ska även vem som avlämnat rösten anges. Valsedel
får också lämnas blank.
1.5 Röstavlämning
Sedan tidpunkten för val har infunnit sig, ska de närvarande studentrådsledamöterna och
röstberättigade suppleanter, som önskar rösta, avlämna sina röster. Röstavlämning sker
genom att varje röstberättigad avlämnar en valsedel, i den ordning talmannen förrättar
upprop i enlighet med röstlängden.
1.6 Valförfarande
Efter att val förrättat enligt denna valordning, ska valet fastställs av studentrådet.
Om det efter att alla kandidatförteckningar har registrerats, finns endast en registrerad
kandidatförteckning i ett valärende, får studentrådet förrätta valet genom acklamation
och utan att invänta den för val fastställda tidpunkten.
Varje kandidatförteckning utgör en nominering och får endast innehålla ett namn, vilket
också är kandidatförteckningens namn. Val ska genomföras i flera omgångar så att det i
sista valomgången endast återstår två kandidater att välja mellan. Då gäller att den
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kandidat som har fått det högsta antalet röster blir vald.
I valsituation med kandidatförteckningar ställs först valberedningens förslag mot avslag
med enkel majoritet. Om valberedningens förslag faller ställs detta samt övriga
kandidatförteckningar mot varandra.
1.7 Mandatfördelning
Mandatfördelningen sker därför enligt följande:
a) Mandaten fördelas på de kandidatförteckningar som inkommit med d’Honts
metod. Se punkt 1.8 d´Honts metod.
b) Kandidat som har strukits på mer än hälften av valsedlarna som har lagts på en
kandidatförteckning, är struken från kandidatförteckningen och flyttas till sist i
rangordningen.
c) Varje kandidatförtecknings mandat fördelas sedan på de ingående kandidaterna
enligt förteckningens rangordning, efter justering för strykningar enligt punkt c
ovan.
d) Kandidat kan endast besätta ett mandat. Då en kandidat har besatt ett mandat
betraktas alla andra förekomster av namnet som struket.
1.8 d´Honts metod
Beräkning enligt d’Honts metod sker enligt följande: Vid fördelning av visst mandat är
grupps jämförelsetal lika med kvoten mellan röstetalet och antalet redan erhållna mandat
ökat med ett. Mandatet tillfaller den grupp vars jämförelsetal är högst. Vid lika röstetal
skiljer lotten.
1.9 Tomma platser
Vid eventuell avsägelse av vald person äger studentrådet genast genomföra ny
omröstning utan ny registrering av kandidater. Om kandidat saknas på
kandidatförteckningen får studentrådet lämna posten vakant eller genomföra nytt val
från och med punkt 1.1 ovan.
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