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Bilaga W 

Checklista för valberedningens uppgift vid fyllnadsval via e-post 

 

När behov av fyllnadsval av regionrådsledamot uppstår finns kallelse- och valsedelsmallar 

anpassade efter föreningens stadgar, att använda för att underlätta fyllnadsvalsarbetet. 

Mallarna är färdigformulerade så långt det är möjligt, avsedda att användas av regionrådet. 

Utgångspunkt för fyllnadsvalet är Valordning för fyllnadsval per capsulam av regionråds-

ledamöter. 

 

Regionrådet har att fylla i och komplettera valsedelsmallen med de förhållanden/kandidat-

namn/rösträknare etcetera som gäller för just er och ert aktuella fyllnadsval. Er uppgift som 

valberedning är att arbeta fram förslag på lämplig/a kandidat/er att fylla vakant/a/ plats/er/ i 

regionrådet. När ni är klara meddelar ni regionrådet som ansvarar för att kalla till fyllnads-

valet. Förslagen skrivs in på valsedlarna av regionrådet som sänds med kallelsen till de 

röstberättigade. Som valberedning ska ni också skriva en kandidatpresentation av den/de 

kandidat/er ni föreslår, som bifogas kallelse och valsedel. 

 

Regionrådet kan välja att förrätta per capsulam-valet genom omröstning via e-post. 

Omröstning via e-post är möjlig om ni i valberedningen väljer att lämna förslag på en 

kandidat per vakant post till regionrådet. Om ni lämnar förslag på fler kandidater per vakant 

regionrådsledamotspost måste valet däremot förrättas med sluten omröstning och måste då 

genomföras via vanlig postbefordran. Det är därför lämpligt att tidigt i processen ha dialog 

med regionrådet om er uppfattning angående antal kandidater per vakant post, eftersom 

valförfarandena skiljer sig åt. Om ni kommer fram till att ni kommer föreslå en kandidat per 

vakant post, meddela regionrådet detta snarast. I så fall ska den här checklistan följas. 

 

Nedan följer en checklista i punktform över vad ni i valberedningen behöver göra för att 

genomföra er uppgift i fyllnadsvalet, allt för att underlätta ert arbete. Om ni har frågor som 

inte besvaras nedan eller i nämnd valordning kontakta Svenska Röda Korset nationellt. 

 

Valbarhet 

 Endast medlem tillhörande krets i regionen kan väljas; nationell medlem kan inte 

väljas. Därmed kan valberedningen endast föreslå medlem tillhörande krets i regionen. 

 

 Observera att minst hälften av regionrådets ledamöter vid ordinarie val ska vara 

hämtade ur gruppen riksstämmoombud (ordinarie eller ersättare). Regionrådets 

aktuella kvarvarande sammansättning vid tiden för fyllnadsvalet kan därmed påverka 

vilken/vilka som är valbar/a vid det aktuella fyllnadsvalet. 

 

Vem/vilka är lämpliga att föreslå? En kandidat per vakant post ska alltså föreslås (om valet 

ska kunna genomföras per e-post). 

 

Vem är lämplig att föreslå, förutom att hen är formellt valbar? Hur gå till väga för att få fram 

förslag på lämpliga kandidater? Här följer några råd och tips på hur ni kan arbeta: 
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 Tala med regionrådet för att ta reda på vilken/vilka ledamöter som ska ersättas. Vilken 

kompetens/erfarenhet har rådet förlorat? 

 Finns önskemål från regionrådets sida om eventuell kompetens/erfarenhet som skulle 

behövas tillföras i rådet, eller finns annat önskemål? 

 Finns önskemål/policy om regional spridning i regionen? 

 Fördelning kön, ålder, etnicitet etcetera inom regionrådet? 

 Vilka tidigare förtroendeuppdrag inom och utom Svenska Röda Korset har tänkbara 

kandidater haft? 

 Resonera inom valberedningen vilka egenskaper/kompetens/erfarenhet ni anser är 

viktiga. Skriv ned en kravspecifikation. 

 Kunskap om Svenska Röda Korset, ska dela och stödja Röda Korsets grundprinciper  

 Kunskap om föreningslivet? 

 Fler kriterier som behöver uppfyllas? Fundera och diskutera. 

 Vilka kandidater finns? Ni är fria att tala med alla medlemmar i regionen för att få 

fram idéer. Finns intressanta förslag? Resonera sedan inom valberedningen. 

 

Har ni funnit en intressant kandidat ni kan enas kring? 

 Intervjua kandidaten/kandidaterna. 

 Arbetar kandidaten inom ett område som tillför regionrådet viktig kompetens/innehar 

en för uppdraget viktig utbildning? 

 Är kandidaten ansvarsfull, kommunikativ, bra på att samarbeta? 

 

När valberedningen är enig om vem/vilka ni vill föreslå – en kandidat per vakant post: 

 

 Kom ihåg att ni måste tillfråga kandidaterna om de accepterar kandidaturen. Endast 

den som tackat ja till att kandidera får föreslås. 

 

 Kandidatpresentation/nomineringshandlingen ska därefter sammanställas. Där 

presenterar och motiverar ni i valberedningen ert slutliga förslag till kandidater. Ha 

dialog med regionrådet så att ni vet när ni ska vara klara med nomineringshandlingen. 

Faktainnehållet kan kandidaten hjälpa er med genom att till exempel lämna CV 

(meritförteckning). Motiveringen måste ni själva skriva. Presentationen behöver inte 

vara längre än en A4-sida. Viktigt att få fram information om kandidaten som visar 

lämplighet för uppdraget som regionrådsledamot. 

 

 Så snart ni är klara meddelar ni regionrådet detta. Via e-post sänder ni 

kandidatpresentation/nomineringshandlingen till rådet. Regionrådet utsänder denna 

med kallelsen och valsedeln. 

 


