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Nedan kompletterar av Svenska Röda Korsets styrelse antagen Valordning inför Riksstämman 

2015 som innefattar valordning för regionråd 

 
Valordning för fyllnadsval per capsulam av regionrådsledamöter 
 

Fyllnadsval 
Om behov av fyllnadsval uppstår, beslutar regionrådet att fyllnadsval ska ske. Detta kan av 

kostnads- tids- och miljöskäl lämpligen ske genom ett s.k. per capsulam-val, det vill säga val 

via brev- eller e-postomröstning utan att de röstberättigade behöver mötas. Detta är en 

valordning för just denna typ av fyllnadsval. 

 

Antal 

Ett komplett regionråd består av sju till nio ledamöter. Rådet har inom sig utsett en 

ordförande. Ersättare för ledamöter kan väljas vid ordinarie val. Minst hälften av regionrådets 

ledamöter hämtas vid ordinarie val ur gruppen riksstämmoombud (ordinarie riksstämmo-

ombud eller dessas ersättare). Om avgång eller frånfälle mellan ordinarie val har medfört att 

regionrådet understiger detta antal ledamöter, och detta inte kan avhjälpas genom att en eller 

flera valda ersättare inträder, ska fyllnadsval av en eller flera regionrådsledamöter ske. 

 

Mandatperiod 
Mandatperioden för regionrådsledamot vald genom fyllnadsval är från det datum per 

capsulam-beslutet är fattat, d.v.s. från det att valet är genomfört och avprickat mot aktuell 

röstlängd, tills nästkommande Riksstämma. Sammanhängande mandattid för regionråds-

ledamot vald genom fyllnadsval kan därutöver vara högst två mandatperioder (det vill säga 8 

år) och löper till och med Riksstämman. 

 

Valberedning 
Sittande valberedning för regionråd bereder fyllnadsvalet genom att föreslå 

kandidat/kandidater. Om valberedning saknas kan sådan utses genom att medlem tillhörande 

krets i regionen kan lämna förslag till regionrådet på ledamot/ledamöter att ingå i valbered-

ningen. Den föreslagna ska vara vidtalad och ha accepterat att bli föreslagen. Regionrådet 

utnämner därefter två eller tre av dessa personer för att ikläda sig valberedningens uppgift. 

Valberedningen presenterar och motiverar sitt förslag i nomineringshandlingen som utsänds 

med kallelsen och valsedeln. Jfr om Valbarhet nedan. Checklista för valberedningens uppgift 

och arbete för att få fram förslag på lämpliga kandidater återfinns i bilaga (bilaga W) till 

denna valordning. 

 

Val av regionråd per capsulam 

Sittande regionråd kallar till och förbereder fyllnadsvalet. Checklista för sittande regionråds 

uppgift och arbete för att förbereda och genomföra valet, kalla röstberättigade, redovisa valet 

samt hantering av protokoll m.m. återfinns i bilaga (bilaga X) till denna valordning. 

 

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

möjligt 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. 
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Ny regionrådsledamot/-ledamöter väljs av riksstämmoombuden i regionen. Personlig kallelse 

till valet enligt aktuell röstlängd, ska ske senast tre veckor före valets sista dag. Regionrådet 

förbereder valsedel samt kallelse till per capsulam-valet. Se mallar för dessa i bilagor Y och Z 

för per capsulam-val via e-post.  

 

Valbarhet 

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

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

gruppen riksstämmoombud (ordinarie eller ersättare). Regionrådets aktuella kvarvarande 

sammansättning kan därmed påverka vilken/vilka som är valbara vid ett fyllnadsval. 

 

Röstberättigad 
Röstberättigade är formellt valda riksstämmoombud och därefter eventuellt inträdda valda 

ersättare till ombud. Varje riksstämmoombud i regionen har en röst vardera. Röstlängden 

utgörs av en aktuell förteckning över dessa, vilken sammanställs av Svenska Röda Korsets 

styrelse. 

 

Röstlängd och avprickning 

Röstlängden utgörs av en aktuell förteckning över röstberättigade riksstämmoombud i 

regionen. Röstlängden och de individuella valsedlarna (vid e-postomröstning) med de 

röstberättigades namn sammanställs av Svenska Röda Korsets styrelse och e-postas till 

regionrådet. (Om valet måste ske med postbefordran hanteras hela röstkodsarbetet istället av 

de utsedda rösträknarna, eftersom omröstningen då är sluten, se Rösträknarnas uppgift nedan.) 

Regionrådet kompletterar sedan valsedlarna med namn på den/de kandidat/-er som föreslås 

och e-postar därefter ut samtliga valhandlingar (kallelse, röstlängd, kandidatpresentation och 

valsedel) till de röstberättigade. På valsedeln föreslår regionrådet även två rösträknare. 

Rösträknarna måste inneha förtroendevald post eller förtroendeuppdrag inom regionen.  

Det är till dessa den röstberättigade e-postar sin ifyllda valsedel och blir avprickad. Endast 

rösträknarna har tillgång till både avgivna röster och röstlängd. 

 

I det fall valberedningen lämnar 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. När det finns fler kandidater och lika röstetal konstateras mellan dem, avgörs 

valet genom lottning mellan kandidaterna. 

 

Rösträknarnas uppgift 

Rösträknarna har till uppgift att vid sluten omröstning inför omröstningen skapa röstkoder för 

de röstberättigade, ange dessa på röstlängden och överföra dessa till valsedlarna. Efter 

genomfört val ska de även räkna samman inkomna röster och pricka av dessa. (Vid e-post-

omröstning ombesörjs överföringen av namnen av Svenska Röda Korsets styrelse. Jämför 

Röstlängd och avprickning ovan.) Checklista för rösträknarnas uppgift och arbete för att ta 

emot, sammanställa och redovisa valet korrekt återfinns i bilaga Ö till denna valordning. 

 

Anmälan 
Behovet av fyllnadsval ska 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. 


