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Bilaga Ö 

Checklista för rösträknarnas uppgift vid fyllnadsval via e-post 

 

Svenska Röda Korsets styrelse har låtit utarbeta kallelse- och valsedelsmallar anpassade efter 

föreningens stadgar, så att mallarna är färdigformulerade så långt det är möjligt, avsedda att 

användas av regionrådet när behov av fyllnadsval av regionrådsledamot uppstår. Rådet har att 

fylla i och komplettera med de förhållanden/kandidatnamn/rösträknare etcetera som gäller för 

just er region och ert aktuella fyllnadsval. Färdiga valsedlar utsänds till de röstberättigade och 

det är dessa ni som rösträknare mottar och ska sammanräkna. Styrelsen hänvisar även till 

antagen Valordning för fyllnadsval per capsulam av regionrådsledamöter för att underlätta 

arbetet med fyllnadsvalet.  

 

Nedan följer en checklista i punktform över vad som behöver göras för att ni som rösträknare 

korrekt ska kunna ta emot, räkna samman avgivna röster och sammanställa och redovisa 

valresultatet för fyllnadsvalet – allt för att underlätta ert arbete. Till er hjälp har ni den av 

Svenska Röda Korsets styrelse sammanställda röstlängden för det aktuella fyllnadsvalet. Den 

har ni fått via e-post av regionrådet tillsammans med det utskick som gick ut till de 

röstberättigade. Vartefter riksstämmoombuden röster e-postar de sina röster, det vill säga 

ombudet e-postar sin ifyllda valsedel till er rösträknare.  

 

Ni väljs formellt till ert förtroendeuppdrag på valsedeln när rösterna avges. Ert egentliga 

arbete börjar när tiden för fyllnadsvalet löpt ut. Men om ni dessförinnan upptäcker att en 

avgiven röst är/riskerar att bedömas som ogiltig bör ni påtala detta för det aktuella ombudet så 

att denne ges möjlighet att korrigera sin röst. En röst med till exempel fler namn än det finns 

vakanta platser är ogiltig. Hur en enskild person röstat är konfidentiellt och får inte yppas. 

Endast ni som rösträknare vet. Valet ska protokollföras av regionrådet.  

 

Avprickad röstlängd sparas liksom samtliga avgivna röster. Rösterna läggs i ett förseglat 

kuvert (görs av er). Alltsammans sänds till regionrådet som anger protokollreferens. 

Röstlängd och kuvert biläggs protokollet (görs av regionrådet). 
 

 

Har ni frågor som inte besvaras nedan eller i Valordningen kontakta Svenska Röda Korset 

centralt. 

 

Rösträknarnas uppgift 

 

 Läs noga igenom det fyllnadsvalsutskick ni erhållit från regionrådet, Valordning för 

fyllnadsval per capsulam av regionrådsledamöter samt denna checklista, så att ni vet 

vad ert uppdrag innebär. 

 Eventuella frågor från medlemmar angående valet och dess resultat får ni inte besvara 

förrän valet är klart, sammanställt och delgivits regionrådet. 

 Spar löpande e-posten från ombuden i era datorer. Datum för mottagandet kan behöva 

kontrolleras, se nedan.  

 

Rösträkning 

 

 När sista datum för valet har passerat printar ni ut samtliga avgivna röster och går 

tillsammans igenom dem. Båda era e-postadresser har angivits på valsedlarna, men det 
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är ju inte säkert att ombuden sänt sin röst till er båda. Om möjligt är det bra att ni två 

rösträknare möts för genomgången. En röst per ombud gäller. Därefter räknar ni 

samman valsedlarna.  

 Pricka av, det vill säga bocka av, avgivna röster mot röstlängden ni fått via 

regionrådet. Vid avprickningen anger ni endast att ombudet röstat inte på vem/vilka 

denne röstat. 

 Det får inte finnas fler avgivna röster än antalet röstberättigade angivna på 

röstlängden. Se till så att inte något ombud röstat två gånger, genom att stämma av och 

pricka av rösterna på röstlängden. En röst per ombud gäller. Kanske har ombudet 

angivit att röst nummer två ersätter tidigare avgiven röst. Då bör den senast avgivna 

räknas. Här kan behövas en kontroll i era datorer av vilken röst som mottagits senast. 

Häfta ihop de båda valsedlarna, ange aktuella datum, och notera vilken röst ni godtagit 

som avgiven.  

 Blankröster, det vill säga valsedlar där ombudet avstått från att kryssa för något av 

möjliga alternativ, läggs i en separat hög. Röster på annan person än valberedningens 

kandidat/kandidater läggs i en annan hög. Skulle ett så stort antal röster givits på 

någon som inte nominerats att denne vunnit, måste ni först kontroller att denne är 

valbar. Se Valordning för fyllnadsval av regionrådsledamöter. Är denne valbar 

kontaktar ni därefter personen i fråga och hör efter om han/hon ställer upp och 

accepterar att ha blivit vald. Tackar denne nej till uppdraget är kandidaten med näst 

flest röster att anse som vald.  

 Tvetydiga/oklara röster läggs i en särskild hög så att ni tillsammans kan gå igenom 

dem djupare för att besluta hur rösterna i fråga ska tolkas, till exempel om de är 

ogiltiga eller ej. Står det fler namn på valsedeln än det finns vakanta platser är rösten ogiltig.  

 När det finns fler kandidater och lika röstetal konstateras mellan dem, avgörs valet 

genom lottning mellan kandidaterna. 

 Samtliga avgivna röster ska sparas.  

 Den som önskat avstå från att rösta återsänder inte valsedeln och prickas därmed heller 

inte av på röstlängden. 

 

 

Sammanräkning och redovisning av resultatet. 

 

 Rösträknarna sammanräknar rösterna och konstaterar tillsammans dess resultat. 

Kontrollera så att antalet avgivna röster stämmer. Viktigt att ni är överens och kommit 

till samma resultat. Är ni osäkra på valutgången eller hur ni ska tolka avgivna röster 

kontaktar ni Svenska Röda Korset centralt. På röstlängden står angivet det totala 

antalet röstberättigade. Ni ska summera och ange totalsumman avgivna röster, varav 

blankröster och hur många som avstått att rösta (det vill säga antalet ej avbockade). 

Därefter anger ni delsumman för antal röster på föreslagen/föreslagna kandidater samt 

eventuella avgivna röster på annan kandidat. Kontrollräkna, det är mycket viktigt att ni 

är överens om resultatet och att detta blir korrekt. Underteckna röstlängden. 

 Meddela därefter genast regionrådet resultatet. 

 Valresultatet protokollförs av regionrådet. Avgivna valsedlar lägger ni i ett kuvert som 

sedan försluts. Röstlängden ska inte läggas i kuvertet. Ange utanpå kuvertet vad det 

innehåller och vilket val det avser. Ange även datum. Röstlängden och 

valsedelskuvertet postar eller överlämnar ni sedan till regionrådet. Alltsammans ska 

biläggs protokollet som regionrådet skriver.  


