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Bilaga X 

Checklista för sittande regionråds 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 och ert aktuella fyllnadsval.  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 genomföra 

fyllnadsvalet, allt för att underlätta ert arbete. Har ni frågor som inte besvaras nedan eller i 

Valordningen kontakta Svenska Röda Korset centralt. 

 

 

 Sittande regionråd ansvarar för att fyllnadsvalet genomförs. Rådet förbereder och 

kallar till fyllnadsvalet. 

 

 Om regionrådet konstaterar att ett fyllnadsval behövs ska rådet besluta att val ska ske 

per capsulam (det vill säga utan att de röstberättigade möts) samt lämplig tidpunkt att 

förrätta valet, så att valet hinner beredas. Kallelsen med handlingarna ska till exempel 

gå ut minst tre veckor före sista datum för valet, se nedan. Det finns mallar för kallelse 

och valsedel i bilaga Y och Z. Beredningen av valet kan ta sin tid bland annat för att 

valberedningen behöver tid att finna lämplig/lämpliga kandidater. Därför bör datumet 

inte ligger för nära i framtiden, se även till att tidpunkten i övrigt är lämplig.  

 

 Det kan underlätta om regionrådet utser en arbetsgrupp på en eller två personer med 

uppdrag att förbereda valet och ha kontakt med Röda Korset centralt och 

valberedningen för valets genomförande med återkoppling till rådet. Dessa utför i så 

fall rådets uppgifter, beskrivna i punkterna nedan. 

 

 Regionrådet meddelar därefter valberedningen att val ska genomföras och tiden för 

kallelsen och valet så att valberedningen kan komma igång med sin del av arbetet. Se 

Valordningen för fyllnadsval av regionråd under Valberedning om ni saknar 

valberedning i regionen.  

 

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

Omröstning via e-post är möjlig om valberedningen lämnar förslag på en kandidat per vakant 

post till regionrådet. Om valberedningen 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 valberedningen om dennas uppfattning ang. antal kandidater per vakant post, eftersom 

valförfarandena skiljer sig åt. Kommer ni fram till att valet ska ske via e-post ska denna 

checklista följas, och de särskilt framtagna handlingarna för ändamålet (kallelse och valsedel 

via e-post; bilaga Y och Z) användas. (I det fall valberedningen väljer att lämna förslag på fler kandidater 

till en och samma regionrådspost måste valet enligt stadgarna ske med sluten omröstning. Detta innebär att valet 

per capsulam då måste förrättas via vanlig post. Kallelse och valsedel för val genom postbefordran finns i bilagor 

Å och Ä.)  
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 Regionrådet meddelar snarast skriftligen Svenska Röda Korsets styrelse sitt behov och 

beslut om fyllnadsval och att e-postförfarandet ska användas. Röstlängd samt 

individuella valsedlar med de röstberättigades namn sammanställs av SRK:s styrelse 

när styrelsen fått valsedelsunderlaget av er, se nedan.  

 

 

 När kandidatförslagen från valberedningen anlänt fyller regionrådet i valsedelsmallen 

på markerade ställen med de uppgifter som gäller för just ert fyllnadsval, såsom varför 

valet behöver göras, datum, aktuellt/aktuella kandidatnamn, namn på de föreslagna 

rösträknarna (se nästa punkt) med förtroendetitel samt rösträknarnas e-postadress. Se 

till att allt ryms på en och samma A4-sida. Därefter e-postas ifylld valsedelsmall till 

Svenska Röda Korsets styrelse. SRK:s styrelse fyller därefter i de röstberättigades 

namn enligt röstlängden och antalet röstberättigade, e-postar röstlängd samt samtliga 

valsedlar till regionrådet. 

 

 Valet ska prickas av, räknas och sammanställas av två rösträknare. Regionrådet har till 

uppgift att ta fram förslag på dessa. De föreslagna rösträknarna ska också anges på 

valsedlarna. Rösträknarna måste inneha förtroendeuppdrag inom regionen. Personerna 

måste vidtalas i förväg och ha accepterat uppdraget. Det är till dessa den 

röstberättigade e-postar sin ifyllda valsedel och blir avprickad. Endast rösträknarna har 

tillgång till både avgivna röster och röstlängd. 

 

 Regionrådet förbereder kallelsen till per capsulam-valet, kontrollerar att alla uppgifter 

är korrekta på valsedlarna när röstlängd och valsedlar kommit från SRK:s styrelse. 

Kontrollera även att samtliga uppgifter i kallelsen är korrekta och att datum och tider 

stämmer.  

 

 Nu är det dags att kalla de röstberättigade genom att sända ut alla handlingar. På 

röstlängden finns de röstberättigades e-postadresser angivna. Kallelsen och övriga 

valhandlingar utsänds samtidigt för att underlätta för samliga. Personlig kallelse till 

valet enligt aktuell röstlängd ska alltså ske senast tre veckor före valets sista dag. 

Kontrollera datum så att tidsspannet blir korrekt. Observera att valsedeln är personlig, 

så att rätt valsedel e-postas till rätt röstberättigad. 

 

 Genomförande av valet: 
När samtliga handlingar är klara ska de sändas till de röstberättigade (samtliga 

röstberättigade är angivna på röstlängden) via e-post samt till de två rösträknarna. 

Kontrollera att e-brevet sänts till samtliga röstberättigade. Bevaka eventuella 

automatiska returer och se till att dessa sänds på nytt med rätt adress och når 

mottagaren. Ange gärna att ni vill ha ”läskvitto”. ”Ämnet” för e-brevet kan lämpligen 

vara Kallelse till fyllnadsval av regionrådsledamöter. I e-brevet kan ni ange t.ex. 

följande: ” Till dig som är riksstämmoombud för Svenska Röda Korset i Region XX. 

Detta e-brev är viktigt och avser ett fyllnadsval till regionrådsledamot/ledamöter och 

din röst ska ha kommit rösträknarna tillhanda senast xx/yy 20xx. I detta e-brev biläggs 

fyra handlingar. Vi ber dig kontrollera att du mottagit dessa. Om något saknas, 

vänligen kontakta regionrådet, på avsändarens e-postadress. De två föreslagna 

rösträknarna får även detta utskick inför sitt kommande arbete. Mvh...”   
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E-brevet ska alltså innehålla följande fyra dokument: 

 

 Kallelse  

 Röstlängd  

 Valberedningens kandidatpresentation  

 Valsedel. Observera att valsedeln är personlig så att rätt valsedel sänds till rätt 

röstberättigad.  

 

 När handlingarna gått iväg till de röstberättigade och inget fallerat tar rösträknarna 

över arbetet. Det kan dock vara lämpligt att när knappt halva röstningstiden återstår 

påminna ombuden om att rösta, om de inte redan gjort detta. Det sker lämpligen via e-

post.  

 

 Det är till rösträknarna riksstämmoombuden ska e-posta sina avgivna röster. När sista 

datum för valet har passerat sammanräknar rösträknarna rösterna och konstaterar 

tillsammans dess resultat. Därefter meddelar de er valutgången. Valresultatet ska 

protokollföras av regionrådet. Avprickad röstlängd och avgivna valsedlar får ni från 

rösträknarna och alltsammans ska biläggs protokollet. Ange till vilket protokoll de hör.  

 

 Eftersom avprickad röstlängd jämte avlagda röster fungerar som justering av valet då 

valet sker per capsulam kan den/de fyllnadsvalda ledamoten/ledamöterna genast 

tillträda sitt förtroendeuppdrag, delta och bidra i regionrådets arbete.  

 

 Anmälan av fyllnadsval och resultatet av detta 
Behovet av fyllnadsval ska alltså skriftligen anmälas till Svenska Röda Korsets 

styrelse så snart detta konstaterats. Efter genomfört fyllnadsval ska även resultatet av 

valet snarast meddelas Svenska Röda Korsets styrelse genom att protokollet från 

fyllnadsvalet skickas till styrelsen. 
 

 

 

 


