22 maj 2013

Innan ni börjar besluta om process för att ta fram listan till valet bör ni kolla igenom era
stadgar och se om det står något där som ni behöver förhålla er till.
Följande tips är just bara tips. Ta till er av det ni vill. Det viktiga är att ni vet hur just er
process ska gå till. Då blir det tydligt för alla i avdelningen vad som gäller.

Ett medlemsmöte hålls där avdelningen går igenom vad det innebär att vara politiker och att
stå på en valsedel. Avdelningen tar beslut om vilken rutin de ska använda.
Mötet beslutar om (list)valberedning (eller listgrupp med 2-3 personer från styrelsen) efter
förslag från styrelsen. Bra om valberedarna är personer som inte själva avser ha en
topplacering. I väldigt små avdelningar kan det här vara ogenomförbart. Även en
valsedelsansvarig tillika sammankallande utses. Den personen har kontakt med
regionavdelningens valsedelsbeställare gällande listan. Rekommenderas att valberedningen
skriver på ett papper gällande sekretess. Tala om för regionsekreteraren vem ni har valt till
valsedelsansvarig.
Beslut om valsedeln ska kvoteras eller inte. För en liten avdelning ser vi att det är svårt med
kvotering. Beslut om provvalsresultatet ska vara vägledande eller styrande. Rekommendation:
vägledande. Beslut om eventuella villkor för att få rösta, exempelvis att man ska ha varit
medlem minst sex månader eller att man ska ha betalat medlemsavgift för både 2013 och 2014
när beslutsmötet äger rum.

Alla medlemmar i avdelningen ges möjlighet att nominera personer. Det går att nominera hur
många som helst och de man nominerar behöver inte vara medlemmar. Det är bra om de man
nominerar är tillfrågade. Vill man själv stå på listan är det bra att nominera sig själv eller
försäkra sig om att någon annan gör det. Medlemmarna får information om hur hela
processen ska gå till.
Valberedningen tar in nomineringarna och förbereder provval. Hur långa ska
presentationerna vara? Vilka frågor ska kandidaterna svara på? Exempelvis kan de i det här
skedet tala om ifall de vill ha en topplacering eller var på listan de skulle vilja stå. I övrigt
exempelvis kort om personen och om politiska hjärtefrågor. Bestäm gärna ett visst antal
tecken för presentationen så att kandidaterna vet ungefär hur mycket de ska skriva. Be dem
gärna skicka med en bild.

Början av månaden: Provval. Valberedningen skickar ut information om provvalet till
medlemmarna. I utskicket finns presentation om kandidaterna med (som kandidaterna själv
blivit ombedda att skriva) och det står hur man röstar och sista datum för att skicka in.
Eventuellt kan avdelningen ordna ett medlemsmöte där kandidaterna får presentera sig.
Även i små avdelningar finns det medlemmar som inte känner alla aktiva. Det här är kanske
tillfället då de vill engagera sig?
Slutet av månaden: Provvalet avslutat. Om valberedningen vill kan de be regionsekreteraren
eller någon annan oberoende att sammanställa resultatet.

Exempel: Fem personer är nominerade. Medlemmarna röstar om deras placering på listan
genom att ge den person man vill ha höst upp på listan 5 poäng och följande personer 4, 3, 2
och 1 poäng i den ordning man vill ha kandidaterna på listan. Alla kandidater ska poängsättas
och maxpoäng är alltså detsamma som antalet kandidater. Den som får högst poäng hamnar
först på provvalslistan.
Om man vill öppna upp för mer taktikröstning kan man välja att tillåta att man lämnar
poäng tomma, alltså exempelvis ger en person 5 poäng, en annan 4 poäng och sen lämnar
tomt och inte ger någon 3, 2 eller 1 poäng.
Rekommendation: den första metoden för små avdelningar.
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Valberedningen sammanställer provresultatet och pratar med kandidaterna. Det är viktigt att
samtala med alla kandidater och för toppkandidaterna är det extra viktigt. Bra om två från
valberedningen är med under träffar med toppkandidater. Viktigt att ställa även obekväma
frågor för att undvika att eventuella lik i garderoben framkommer senare i processen eller
efter att personen blivit vald. Hur långa samtalen blir beror såklart på hur väl man känner
varandra sedan tidigare.
Exempel på frågor att prata om:
Politiska prioriteringar och avvikelser från partiprogrammet.
Eventuella lik i garderoben.

Valberedningen skickar ut sitt förslag till lista till medlemmarna. I förslaget har hänsyn till
exempelvis eventuell kvotering tagits. Hänsyn har även tagits till kandidaternas vilja, kanske
vill någon stå längre ner än provvalet visar. Hur stor vikt ska läggas vid eventuella lik i
garderoben och politiska avvikelser? Viktigt att valberedningen kan stå för det förslag de
lägger.

Medlemsmöte (kanske årsmötet?). Medlemsmötet antar en valsedel. På mötet är
valberedningens förslag huvudförslag. Viktigt att det står i rutinerna vad som ska gälla kring
röstning. Ska det räcka med enkel majoritet för att ändra listan eller ska kvalificerad majoritet,
två tredjedelar av rösterna, krävas? Ska ombudsröstning tillåtas?
Rekommendation: Den medlem som har ett annat förslag än valberedningens lämnar in det
skriftligt. En hel lista presenteras så att övriga medlemmar tydligt ser vad det är det har att ta
ställning till. Rekommendation: att ombudsröstning inte ska tillåtas och att 2/3 majoritet ska
tillämpas.
Mötet beslutar om vad som ska stå på valsedeln mer än namn (ålder, titel, bostadsort...)
Rekommendation: Att det står samma två (eller tre) kategorier på alla kandidater, bostadsort
kombinerat med en annan kategori (eller två andra kategorier).

Lokalavdelningens valsedelsansvarige ger den fastställda valsedeln till regionavdelningens
valsedelsbeställare. Samtidigt ska även skriftliga medgivanden lämnas in från alla som ska stå
på listan, om det inte har lämnats in tidigare under processen. Det skriftliga medgivandet
innebär att personen har gett partiet tillstånd att anmäla dem.

Regionavdelningens valsedelsbeställare beställer valsedlar hos Länsstyrelsen och lämnar in
skriftliga medgivanden från samtliga kandidater. Preliminärt sistadatum för detta är 2 april.

Hej!
Kontakta gärna regionkansliet om ni har frågor. Jag samt någon från styrelsen är gärna med
på ett möte för att gå igenom processen och hjälpa er med att komma fram till vad som passar
er avdelning bäst. Under mötet kan i även prata om annat som rör valåret.
Läs gärna Tips inför nominerings- och personvalsprocessen 2014 från MP Riks. Länk finns
på orebro-lan.medlem.mp.se/val/tips.
Malin Bjarnefors
Regionsekreterare
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