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Hej alla gröna vänner,
Nu har valarbetet startat! Några kanske tycker att det är tidigt, men som ni ser av tidsplanen
så är det hög tid. Eftersom vi nästa år dessutom har val till EU-parlamentet i maj månad, är
det bra ifall vi i den valrörelsen kan passa på att presentera våra kandidater till valen i
september. Vi som sitter i listvalberedningen vill här klargöra hur arbetet kommer att gå till.
Det mesta finns reglerat i våra stadgar.
Nominering
På den nomineringsblankett som finns bilagd vill vi nu att du börjar nominera de personer
som du tycker är lämpliga att stå på våra vallistor i nästa års val till riksdag och
regionfullmäktige.
För att stå på riksdagslistan måste man vara folkbokförd i Sverige, och till regionlistan måste
man vara folkbokförd i Örebro län. Du kan således även nominera icke-medlemmar. Dessa
går ju att värva!
Vi vill att du uppger namn och adressuppgifter, samt om du vidtalat personen ifråga när du
skickar in blanketten. Dessutom vill vi att du kryssar för till vilket val du nominerar
personen. Självklart kan du markera att nomineringen gäller till såväl riksdag som
regionfullmäktige.
Naturligtvis kan den som du nominerar tacka nej till nomineringen. Detta kan ske direkt
efter nomineringen, men också efter samtliga övriga steg i processen.
Provval
Inför det rådgivande provvalet kommer vi att skicka ut en presentationsblankett där vi ber de
nominerade att presentera sig själva och besvara några frågor. Därefter kommer vi att skicka
ut valsedlar till provvalet och presentationerna till samtliga medlemmar. Mer information
om hur denna process går till kommer tillsammans med det utskicket.
Intervjuer
Under hela processen, både före och efter provvalet, kommer listvalberedningen att
genomföra intervjuer med flera av de nominerade personerna.
Fastställande av listor
Listornas slutliga fastställande sker på nomineringsstämma i början av 2014, där
listvalberedningen med ledning av provval, intervjuer och överväganden om lämplig mix av
kompetenser, kön med mera kommer att lägga ett förslag på listornas utseende.
Listvalberedningen
Listvalberedningen består av:
Jan Grounes, sammankallande, Askersund
Inger Griberg, Lindesberg
Ann-Kristin Spåls, Örebro
Andreas Tranderyd, Kumla
Petra Käller, Nora
Trevlig sommar!

