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Arbetsinstruktion för valberedningen
Valberedningen utses av kongressen bland förbundets medlemmar. Kongressen utser ordförande. 
Valberedningen utser inom sig vice ordförande.

Valberedningen skall svara för att val av kongressombud sker enligt stadgarna, och då övervaka 
såväl nominerings- som valförfarande.  

Valberedningen skall senast 90 dagar före ordinarie kongress komma in med fullständigt 
namnförslag till förbundsstyrelsen. Undantaget förslagen till kongressledning och 
mötesfunktionärer. 

Valberedningen skall, med vissa begränsningar, bereda de val som ankommer på kongressen. 

Valberedningen skall även inför rådskonferensen bereda eventuella fyllnadsval för 
förbundsstyrelsen, Etikrådet, Specialistrådet och Vetenskapliga rådets presidium. Vid beredning 
av fyllnadsval skall valberedningen informeras en månad innan fyllnadsval skall genomföras. 

Följande nomineringar skall förekomma:

Kongressledning och mötesfunktionärer 

Ordförande, vice ordförande och två sekreterare samt två rösträknare och två justeringspersoner.

Kongresspresidiet behöver inte vara kongressledamöter. Rösträknare och justeringspersoner skall 
vara kongressledamöter. Den, vars verksamhet skall bli föremål för kongressens prövning, får inte 
ingå i kongresspresidiet.  

Förbundsstyrelse 

Presidium: förbundsordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande.  

Övriga ledamöter. Kongressen utser ytterligare nio ledamöter i förbundsstyrelsen. Två ledamöter 
jämte tre suppleanter väljs bland förbundets studerandemedlemmar efter nominering av 
studeranderådet.

En ledamot jämte suppleant (personalrepresentanter) utses bland och av förbundets tjänstemän.

Revisorer 

En förtroenderevisor, jämte suppleant.

Etikrådet (ER) 

Etikrådet består av sex ledamöter utsedda bland förbundets medlemmar med lång 
yrkeserfarenhet. Ingen av ledamöterna får samtidigt vara FS-ledamot.

Ordförande och vice ordförande utses av kongressen. Tre ledamöter väljs för en kongressperiod. 
En ledamot väljs för två kongressperioder.
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Specialistrådet (SpecR)

Specialistrådet består av fyra ledamöter, varav en sammankallande, och ska sammantaget 
representera de olika specialistområdena, liksom yrkesverksamhet och akademisk kompetens. 
Ledamöterna väljs av kongressen bland förbundets medlemmar med lång yrkeserfarenhet.  
Minst en ledamot ska ha docentkompetens. Ledamöterna väljs för en kongressperiod.

Vetenskapliga rådet (VR)

Kongressen väljer presidium (ordförande och två vice ordföranden).

Riktlinjer för valberedningens arbete:

Valberedningens arbete innebär:

– att förbundets organ skall nominera kandidater till de poster som skall besättas genom val  
på kongressen,

– att valberedningen vid sin nominering skall eftersträva en lämplig avvägning med hänsyn  
till medlemskårens sammansättning, avseende yrkesområde, arbetsort etc.,

– att när valberedningen föreslår egna kandidater skall samråd ske med det valdistrikt kandidaten 
tillhör,

– att nominerade kandidater till förbundsstyrelsen skall beredas möjlighet att på förbundets 
bekostnad närvara vid kongressen.

Valberedningen bör eftersträva att arbeta öppet och kontinuerligt och till exempel via 
förbundstidningen informera medlemmarna och förbundets tjänstemän om sitt arbete.  
Även vid beredning av fyllnadsval bör detta ske om tiden är tillräcklig.

Valberedningens preliminära förslag som samtidigt med kongresshandlingarna utsändes till 
kongressombuden, skall uppta namn, hemort, arbetsområde, ålder, föreningstillhörighet, 
omval/nyval, av vem eller vilka kandidaten nominerats samt en facklig meritlista. 
Valberedningen bör i god tid uppmana förbundsorganen att komma in med nomineringar 
till förtroendemannaposterna. Valberedningen bör även uppmana förbundsorganen att inför 
kongressen förbereda nomineringar till nästkommande valberedning.


