Reglemente för Norrlands nations Valnämnd
Antaget på landskap den 18 oktober 2005, senast ändrad 11 maj 2010

§1
Valnämnden åligger
Att
fastställa valbarheten hos den som söker eller nomineras till befattning, som
skall tillsättas av landskapet eller av nationens styrelse
Att
behandla ansökningar och nomineringar av förtroendemän, som skall tillsättas
landskapet enligt nationens stadgar kap 8 §§ 11-14
Att
behandla ansökningar och nomineringar av funktionärer, som skall tillsättas av
styrelsen enligt Reglemente för Nationsstyrelsen
Att
behandla ansökningar och nomineringar av ledamöter i Stiftelsen
Norrlandsgårdarnas styrelse att utses vid höstterminens första lagtima landskap,
enligt följande: Med början 1985, 5 ledamöter för en tid av tre år med början
1986, 3 ledamöter för en tid av tre år
Att
med början 1985, vid höstterminens första lagtima landskap behandla
ansökningar och nomineringar av en revisor och en revisorssuppleant till
Stiftelsen Norrlandsgårdarna för en tid av tre år.
Att
om möjligt förorda lika många kandidater som det antal befattningar som skall
tillsättas
Att
motivera nomineringar och förordningar.
§2
Valnämndens ordförande åligger:
Att
Att
Att

vid behov kalla den som ansöker eller är nominerad, till presentation inför
nämnden.
vid landskap föra nämndens talan.
förbereda och leda nämndens arbete.

Vice ordförande åligger:
Att
Att

sammankalla nämnden till möte.
bistå ordföranden med att förbereda och leda nämndens arbete.

§3
Valnämnden har rätt att nominera kandidater till och med dagen före den dag då valet skall
förrättas.
Valnämnden har rätt att nominera kandidater som på grund av för litet antal fullgjorda
terminers nationsmedlemskap inte är valbara men i övrigt framstår som lämpliga för aktuell
post, detta gäller endast då sökande med tillräckligt antal terminer saknas eller i de fall då
Valnämnden inte föreslagit, nominerat eller förordat någon annan valbar kandidat.
Nominering av sådana kandidater skall skriftligen motiveras till landskapet. Valnämnden kan
inte nominera kandidater som av andra skäl inte är valbara. Valnämndens nomineringsrätt
enligt denna paragraf gäller inte ledamöter och suppleanter i nationens styrelse,
granskningsnämnden, förvaltningsnämnden och fastighetsnämnden.

§4
Valnämnden ska i sin bedömning av kandidater bland annat ta hänsyn till tidigare uppdrag i
form av engagemang och arbete på nationen. Hänsyn ska tas till uppdragens omfattning och
längd samt hur de genomförts. Ska nominering av en kandidat enligt 4 § skriftligen motiveras
ska motiveringen innehålla en redogörelse för Valnämndens bedömning, hur sökprocessen
gått till, samt om det inkommit andra ansökningar från kandidater som inte är valbara.
§5
Bedömningar av kandidater sker med fyra kategorier av utlåtanden
Avslag
Ta del av ansökan
Föreslå sökande till val
Förorda sökande till val

valnämnden skall avslå ansökan från icke valbar kandidat.
valnämnden skall ta del av en ansökan då kandidaten är valbar och
av nämnden bedömd som olämplig.
valnämnden skall föreslå en sökande då kandidaten är valbar och
av nämnden bedömd som lämplig.
valnämnden skall förorda en sökande då kandidaten är valbar och
av nämnden bedömd som mer lämpad än annan sökande.

§6
Protokoll skall föras av en vid sammanträdet utsedd sekreterare och justeras av ordföranden
samt av två vid sammanträdet valda justeringsmän.
§7
Vid sammanträde med valnämnden skall föredragningslistan utöver stadgeenliga ärenden och
sådana ärenden som för övrigt är påkallade, innehålla följande punkter:
1. Sammanträdets öppnande
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Val av mötessekreterare
4. Kallelseförfarandet
5. Adjungering
6. Fastställande av föredragningslistan
7. Protokoll från föregående sammanträde
8. Meddelanden
9. Övriga frågor
10. Ordet fritt
11. Sammanträdets avslutande

