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Mötestekniska regler för fastställande av vallistor 
 

1.Beslut fattas plats för plats, uppifrån. 

 

2.Valberedningens förslag är huvudförslag och tas alltid upp till beslut. Därutöver 

behandlas endast de yrkanden om förändringar som framställs under valkonferensen. 

(Förslag i reservation betraktas som yrkanden på respektive plats.) 

 

3. Beslut fattas endast om placering av namn, inte om övergripande principer, typ 

varannan kvinna, visst antal namn på listan, viss geografisk spridning etc.) 

 

4. Yrkande skall innehålla ett namn och en plats på listan (alternativt att namnet ej 

sätts upp på listan). Endast följande två typer av yrkanden är tillåtna: 

a) Ändringsyrkande 

Exempel: ”Jag yrkar att Erik Eriksson placeras på plats 3” 

b) Strykningsyrkande 

Exempel: ”Jag yrkar att Hanna Hansson ej sätts upp på listan”. 

Bland andra följande typer av yrkanden är alltså inte tillåtna: 

”Jag yrkar att Erik Eriksson och Hanna Hansson byter plats” 

”Jag yrkar att Erik Eriksson placeras någonstans på listan” 

”Jag yrkar att listan får följande utseende: 1. Erik Eriksson, 2. Hanna 

Hansson, 3 Jonas Jonsson, 4. etc., etc” 

”Jag yrkar att det första namnet ska vara en kvinna” 

”Jag yrkar att Erik Eriksson placeras på plats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8” 

Den som vill föra fram ett visst namn till flera platser på listan måste således skriva 

separata yrkanden för var och en av dessa platser. 

5. Om valkonferensen bifaller ett ändringsyrkande (Typ ”Jag yrkar att Erik Eriksson 

placeras på plats 1”) flyttas valberedningens förslag ner ett steg så att 

valberedningens ursprungliga förslag på platsen i fråga istället föreslås till 

nästkommande plats. 

Exempel: 

Valberedningens förslag: 

1. Lisa Larson 

2. Hanna Hansson 

3. Erik Eriksson 

4. Jonas Jonsson 

Valkonferensen fattar beslut om plats 1 och bifaller yrkandet ”Jag yrkar att Erik 

Eriksson placeras på plats 1” 

 

Resultat: 

1. Erik Eriksson 

2. Lisa Larson 

3. Hanna Hansson 

4. Jonas Jonsson 

 

Valkonferensen fortsätter med att fatta beslut om plats 2, där nu Lisa Larsson är 

valberedningens förslag. Om listan ändras på detta sätt kommer presidiet att fråga om någon vidhåller 

valberedningens ursprungliga förslag på den nästkommande platsen, i detta exempel Hanna Hansson. I 

så fall ställs detta namn mot valberedningens nya namn på denna plats. 



6. När det finns både strykningsyrkande och ändringsyrkande beslutas först om 

strykningsyrkandet. 

 

Exempel: 

 

Valberedningens förslag: 

1. Lisa Larson 

2. Hanna Hansson 

3. Erik Eriksson 

4. Jonas Jonsson 

 

Det finns två yrkanden:  

”Jag yrkar att Erik Eriksson placeras på plats 1”  

och  

”Jag yrkar att Lisa Larsson ej sätts upp på listan.” 

Konferensen fattar först beslut om strykningsyrkandet. Om detta faller ställs därefter 

ändringsyrkandets Erik Eriksson mot Lisa Larsson på förstaplatsen. Om strykningsyrkandet bifallits 

ställs Erik Eriksson istället mot Hanna Hansson, som nu är valberedningens förslag på förstaplatsen. 

 

7. Om det finns fler än två yrkanden (namn) på en plats så ställer ordföranden dem 

emot varandra i den ordning de inkommit. Valberedningens förslag sparas alltid till 

slutvoteringen.  

 

Exempel: 

Valberedningens förslag             yrkande 1      yrkande 2                yrkande 3 

Anna Ask                                    Berit Bohm    Cissi Carlsson        David Dal 

 

David Dal ställs mot Cissi Carlsson, vinnande ställs därefter mot Berit Bohm och 

vinnande i den voteringen mot valberedningens förslag Anna Ask. 

8. Namn som antingen erhållit plats eller strukits helt från listan, kan inte föras fram 

igen på annan plats på listan. 

 


