Valordning för nominering och val till Fullmäktige
till Konstnärernas Riksorganisations Riksmöte 2019
Beslutad i Riksstyrelsen 2018-05-15
Denna valordning, fastställd av riksstyrelsen, reglerar nominering och val av
Fullmäktige till Riksmöte, det högsta beslutande organet inom organisationen, i
enlighet med § 10 i riksorganisationens stadgar.
Enligt stadgarna har varje enskild medlem i organisationen rätt att nominera, bli nominerad eller att
nominera sig själv till val av Fullmäktige, samt rätt att rösta i fullmäktigevalet.
Till Riksmötet ska 40 fullmäktigemandat besättas. Mandaten är fördelade på ett antal valområden
fastställda av riksstyrelsen. Antal mandat per valområde fördelas efter antalet medlemmar inom
respektive valområde per den 31 december året innan nomineringen äger rum.
Följande valområden är fastställda vid val av Fullmäktige till Konstnärernas Riksorganisations
Riksmöte 2019:
1. Norra valområdets län: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. 4
fullmäktigemandat samt 3 suppleanter.
2. Mellersta valområdets län: Dalarna, Värmland, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland. 5
fullmäktigemandat samt 3 suppleanter.
3. Västra valområdets län: Västra Götaland och Halland. 8 fullmäktigemandat samt 5 suppleanter.
4. Östra valområdets län: Stockholm: Uppland och Gotland, samt medlemmar som är bosatta utomlands. 15
fullmäktigemandat samt 5 suppleanter.
5. Södra valområdets län: Skåne: Blekinge, Småland och Öland. 8 fullmäktigemandat samt 5 suppleanter.
Val till Fullmäktige består i praktiken av flera val, ett val inom varje valområde som samtliga äger rum
parallellt. Medlem har endast möjlighet rösta på medlemmar inom samma valområde men har
däremot rätt att nominera alla medlemmar oavsett var de är bosatta så länge en korrekt e-postadress
anges till respektive nominerad.

Valberednings uppdrag och mandat
Valberedningen ska möjliggöra för medlemmarna att i enlighet med denna valordning nominera samt
rösta i fullmäktigevalet på ett rättvist, säkert och tillgängligt sätt. Valberedningen ska upprätta en
vallista och har mandat att nominera egna kandidater. De ska på vallistan förorda lika många
kandidater som det finns valbara platser inom varje valområde. Valberedningen ska göra ett
kompetensbaserat urval och beakta såväl jämställdhet som mångfald. Valberedning ska upprätta en
kontaktyta mot regional- och lokalföreningarnas valberedningar under urvalsprocessen.
Riksstyrelsen kan utse en särskild valsamordnare för att biträda valberedningen i en samordnande och
understödjande roll. Valsamordnaren kan adjungeras till valberedningens möten i egenskap av
sekreterare men ska då endast ha yttrande- och förslagsrätt i frågor som berör den praktiska
organiseringen och genomförandet av arbetet.

Kansliet ska vara valberedningen behjälplig administrativt och kommunikativt och tillhandahålla
ändamålsenliga digitala lösningar för att nominering och val praktiskt ska kunna genomföras.
Sammanställning och verifiering av inkomna nomineringar och röster hanteras konfidentiellt och
enligt föreningens policy för hantering av personuppgifter.

Steg för steg – nominering och val
1. Information inför nominering och val
Valberedningen ska informera samtliga medlemmar om att nominering och val till Fullmäktige snart
kommer påbörjas. Senast 1 augusti ska informationen ha nått medlemmarna genom organisationens
hemsida, medlemstidning och nyhetsbrev.

2. Inhämtning av nomineringar
Nominering är öppen under perioden 1-30 september och ska kommuniceras i ett särskilt epostutskick. Nominering sker genom ett digitalt formulär där de nominerade personernas för- och
efternamn samt e-postadress ska uppges. Medlem kan också välja att skicka in sina nomineringar per
post genom att använda en särskild nomineringsblankett. Blanketten erhålls genom att mejla en
förfrågan till kro@kro.se eller att ringa upp växeln på 08 - 54 54 20 80. Blanketten postas till
Konstnärernas Riksorganisation, Hornsgatan 103, SE-117 28 Stockholm. Inkomna brev poststämplade
senare än 30 september kommer inte behandlas.
Medlem har rätt att nominera en till fem (1-5) medlemmar till val av Fullmäktige inom samtliga
valområden.

3. Sammanställning och verifiering av inkomna nomineringar
De inkomna nomineringarna sammanställs och verifieras. Om nominerad inte betalt in sin
medlemsavgift för årets första sex månader ogiltigförklaras nomineringen. Ett e-postmeddelande
skickas senast 10 oktober till de nominerade med en länk till ett digitalt formulär. De nominerade
har sedan till 31 oktober på sig att svara på formuläret där uppgift om kön, ålder, yrkestitel, kommun
och eventuella förtroendeuppdrag inom organisationen anges. Om nominerad inte svarar på
formuläret ogiltigförklaras nomineringen.

4. Upprättande av vallistor för respektive valområdet
Senast 1 december ska valberedningen ha upprättat en vallista för respektive valområde.
Valberedningen ska på varje vallista förorda lika många kandidater, ordinarie och ersättare, som det
finns fullmäktigemandat inom valområdet. På vallistan ska kandidatens kön, ålder, yrkestitel,
kommun samt eventuella förtroendeuppdrag inom organisationen framgå.

5. Genomföra röstning
Röstning sker via digitalt röstsystem under perioden 10 – 31 januari och senast 1 januari ska
nödvändig information inför röstningen ha nått medlemmarna genom organisationens hemsida,
medlemstidning och nyhetsbrev. I samband med att röstningen öppnar ska detta också kommuniceras
i ett särskilt e-postutskick.
Medlem har endast möjlighet att rösta på kandidater i sitt eget valområde och kan rösta på lika många
kandidater som det finns valbara fullmäktigemandat i valområdet. Medlem kan också välja att skicka
in sina röster genom att använda en särskild röstblankett. Blanketten erhålls genom att mejla en
förfrågan till kro@kro.se eller att ringa upp växeln på 08 - 54 54 20 80. Blanketten postas till

Konstnärernas Riksorganisation, Hornsgatan 103, SE-117 28 Stockholm. Inkomna brev poststämplade
senare än 31 januari kommer inte behandlas..

6. Sammanställning och verifiering av inkomna röster
De inkomna rösterna sammanställs och verifieras. Om flera kandidater har fått lika många röster
avgör lotten. Till Fullmäktige väljs de som erhållit flest antal röster inom respektive valområde. Till
suppleanter i valområdet väljs de kandidater som erhållit flest röster men inte tilldelats något
fullmäktigemandat. Den kandidat som har högst röstetal väljs till förste suppleant inom valområdet,
den som har näst högst röstetal väljs till andre suppleant och så vidare. I valområden med upp till fem
fullmäktigemandat väljs tre suppleanter och i valområden med sex eller fler fullmäktigemandat väljs
fem suppleanter.

7. Valresultatet redovisas och Fullmäktige kallas till Riksmötet
Valberedningen ska senast 28 februari avge en rapport över valda inom respektive valområde där
antal röstande och röstetalen för varje person redovisas. Röstetalen för ej valda personer ska ej
redovisas offentligt. Observationer i övrigt av vikt för att utomstående ska kunna bedöma valet och
dess resultat ska också framgå i rapporten. Samtidigt som valberedningens rapport offentliggörs ska
riksstyrelsen med e-post kalla Fullmäktige till Riksmötet. Vid förhinder för ordinarie Fullmäktige
kallas suppleant i dennes ställe.

