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Ort och datum  

 

Till 

Svenska Röda Korsets riksstämmoombud i region ...... 

   (samt till 

   Svenska Röda Korsets styrelse för kännedom) 

 

Kallelse till fyllnadsval som genomförs via e-post av ledamöter till regionrådet i 

region ..... 

 

I egenskap av riksstämmoombud kallas du härmed till fyllnadsval av regionrådsledamot per capsulam. 

Valet sker via e-post då valberedningen föreslagit lika många kandidater som det finns vakanta platser. 

 

Regionrådet i .......... beslutade vid sitt sammanträde den xx xx 20xx att fyllnadsval till regionrådet ska 

genomföras. Anledningen till detta är att regionrådsledamoten/regionrådsledamöterna 

avgått/avlidit/...... Regionrådet finner det nödvändigt att ersätta honom/henne/dem snarast. 

Arbetsbelastningen för regionrådet är hög/regionrådet är inte beslutsfört med antalet kvarvarande 

medlemmar och några ersättare finns inte som kan träda in ... 

 

Enligt stadgarna § 13 kan fyllnadsval genomföras efter beslut av regionrådet. Regionrådet har beslutat 

att genomföra detta fyllnadsval per capsulam, d.v.s. ett val utan möte som i stället sker via e-post. 

Anledningen är helt enkelt att fysiskt inkalla de röstberättigare skulle kosta för mycket. Ett per 

capsulam-beslut är både kostnadseffektivt och tidsbesparande, liksom mindre miljöpåverkande, och 

därför att föredra. Röstberättigade är (enligt stadgarna och styrelsens valordning för fyllnadsval av 

regionrådsledamöter) formellt valda riksstämmoombud och därefter eventuellt inträdda valda ersättare 

till ombud. 

 

Fyllnadsvalet kommer att genomföras under kommande tre veckor och vara slutfört den xx xx 20xx. 

Valberedningen har genomfört ett nomineringsarbete och deras förslag till kandidat/kandidater (x 

stycken) med valberedningens presentation bifogas. 

 

Valproceduren 

Valproceduren går till så att de röstberättigade utgör röstlängden. De röstberättigade har en röst 

vardera. Röstlängden utgörs av en aktuell förteckning över dessa, vilken sammanställs av Svenska 

Röda Korsets styrelse.  

Varje röstberättigad erhåller en valsedel. På valsedeln (bifogas) står den röstberättigades namn, en kort 

beskrivning av frågan och per capsulam-förfarandet, namn på kandidaten/erna, samt mandattid. 

Genom att ange ”X” framför ditt val, kryssar du för det alternativ du väljer. Genom att delta i valet 

fattar du samtidigt beslut om att fastställa röstlängden och att godkänna valförfarandet. Om du vill 

rösta blankt kryssar du inte för något av alternativen. Om du vill rösta på annan person än valbered-

ningens kandidat/kandidater anger du denna persons namn och kryssar för det alternativet. Personen 

måste först vara vidtalad av dig och ha accepterat nomineringen. 

 

När du gjort ditt val skickar du valsedeln per e-post till de utsedda rösträknarna till e-postadresser 

angivna längst ned på valsedeln. Rösträkningen sker av två förtroendevalda från regionen, (ange 
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förtroendetiteln) AA och (förtroendetitel) BB. Dessa är de enda som har tillgång till både röstlängd 

och de röstberättigades avlagda röster.  

 

Rösträkning 

Din röst prickas av mot upprättad röstlängd och hanteras konfidentiellt. Hur du röstat kommer inte att 

framgå av röstlängden, endast att du har röstat. Efter genomfört val kommer avlagda röster att 

sammanräknas och resultatet fastställas och föras i protokoll. Röstlängden, avprickning av denna, 

jämte avlagda röster kommer att fungera som justering av valet. Samtliga avgivna röster sparas och 

läggs i ett förseglat kuvert med protokollreferens och biläggs protokollet. 

 

Välkommen att rösta! 

Du som röstberättigad är nu välkommen att lägga din röst. Det gör du på bifogad valsedel. Bifogat 

denna kallelse finns: 

 Röstlängd 

 Kandidatpresentation jämte eventuellt följebrev från valberedningen 

 Valsedel 

 

På valsedeln kryssar du för det alternativ du väljer, sedan e-postar du valsedeln till adressen 

angiven längst ned på valsedeln senast den ......... 20xx. Om du behöver ytterligare information, vänd 

dig till regionrådets sekreterare ..............., på e-post ......................... eller tel. xxxx-xxxxxx. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 

NN 

Ordförande i regionråd ... 


