Nomineringsprocess för fastställande av valsedlar,
riksdags- och regionfullmäktigeval
Bilaga till de av kongressen beslutade reglerna med anpassningar, förtydliganden och
förenklingar för distriktsprocessen i Östergötland.
Valsedelsprocessen följer de av kongressen beslutade gemensamma reglerna, med
justeringar anpassade efter distriktets speciella förutsättningar. Processen utgår från
följande mål.
att utse kandidater som är lämpliga för uppdraget och goda representanter för
partiet,
att värna mångfalden och bidra till att Sveriges folkvalda församlingar får en
allsidig sammansättning, samt
att främja såväl återväxt som kontinuitet inom partiet.
Distriktet har valt att använda Process 3 i de gemensamma reglerna - Omröstning på
möte med föregående provval.

Provvalsgrupp
Provvalsgruppen ansvarar för att nomineringsprocessen genomförs enligt fastställda
regler och inom fastställda tidsramar.
Provvalsgruppen består av årsstämman vald distriktsvalberedning.
Tjänstepersoner samt valsedelsteknisk ansvarig när denne är utsedd ska utgöra stöd
för gruppens arbete. Distriktsvalberedningen har mandat att utse fler personer att
ingå i gruppen, eller för att utföra delar av arbetet. Distriktsvalberedningens
sammankallande rapporterar återkommande till distriktsstyrelsen hur arbetet
fortskrider.
Personer som avser att kandidera till valbar plats eller till övrig valbar plats ska ej ingå
i provvalsgruppen.

Nomineringsprocess
Via informationsblad och särskilt utskick via e-post och brev uppmanas medlemmar
nominera kandidater till riksdags- och regionfullmäktigeval. Denna uppmaning ska
göras senast 2017-08-31. Endast medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Östergötland
kan nominera. Nominerande medlem ska ha erlagd medlemsavgift senast 2017-09-01
Endast medlemmar i Miljöpartiet de gröna kan nomineras. Kandidater på valsedlar
måste ha erlagt medlemsavgift senast en vecka före fastställande.
Nominering ska ske skriftligt via brev eller e-post.
Nominering per e-post ställs till särskilt öppnat e-postkonto där provvalsgruppen är
mottagare. Nominering per brev öppnas gemensamt av provvalsgruppen vid ett
särskilt tillfälle. Nomineringar ska ha inkommit senast 2017-09-25
Provvalsgruppen har ingen skyldighet att behandla nominering som sker utanför
fastställda tidsgränser.
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Acceptans och kandidatförsäkran
Nominerade ska acceptera nominering enligt tre nedanstående alternativ samt skicka
in underskriven kandidatförsäkran senast 2017-10-16. Saknas undertecknad
kandidatförsäkran stryks kandidaten ur provvalsförfarandet. Dispens kan dock ges
efter beslut i distriktsstyrelsen och endast av särskilda skäl.

Till riksdagsval:
Valbar plats: Plats 1.
Övrig valbar plats (tolkas, ersättarplats): Plats 2-3.
Icke valbar plats: Plats 4 och nedåt.

Till regionfullmäktigeval:

Valbar plats: Plats 1-3.
Övrig valbar plats (tolkas, ersättarplats): Plats 4-5.
Icke valbar plats: Plats 6 och nedåt.

Efter att riksdagslistan är fastställd, tillfrågas regionfullmäktigekandidater, som även
är riksdagskandidater, huruvida de fortfarande är kandidater till regionfullmäktige
och på vilken nivå.
Distriktsstämman hösten 2017 används för kandidatpresentationer.
Kandidatförteckning ska finnas tillgänglig på organisationens webbplats och
kandidater ska ges möjlighet att till förteckningen koppla en skriftlig presentation.

Provvalsförfarande.
Riksdag och regionfullmäktige sker i två separata provval, med samma
grundprinciper.

Riksdagsval.
Samtliga medlemmar inskrivna i medlemsregistret senast 2017-09-15 erhåller senast
2017-10-21 ett brev med kandidatlista för riksdagsval samt valsedel. Brevutskicket
innehåller även instruktioner för röstning samt numrerat adresserat svarskuvert.
Medlemmar rangordnar max fyra kandidater på valsedeln, markerat med 1-4, och
skickar i adresserat svarskuvert senast 2017-11-15. Efter mottagande, ska kuverten
utan att öppnas bokas av mot upprättad röstlängd.
Provvalskuverten öppnas av provvalsgruppen utan att matcha innehåll med röstlista
och rösträkning sker enligt IRV. Distriktsvalberedningen gör därefter intervjuer och
annan kunskapsinhämtning och sammanställer förslag på valsedel till riksdagen.
Provvalsresultatet ska vara ett av underlagen i distriktsvalberedningens arbete.
Valsedeln ska vara könskvoterad.
Valberedningens förslag ska överlämnas till styrelsen senast 2017-12-14 som
offentliggör förslaget. I samband med detta redovisas även provvalsresultatet.
Distriktsstyrelsen presenterar kandidatförteckning, valberedningens förslag samt
övriga valhandlingar senast två veckor före fastställande.
Valsedel till riksdagsval fastställs av distriktsstämman 2018-01-14.
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Regionfullmäktigeval.
Samtliga medlemmar inskrivna i medlemsregistret senast 2018-01-15 erhåller senast
2017-02-01 ett brev med kandidatlista för riksdagsval samt valsedel. Brevutskicket
innehåller även instruktioner för röstning samt numrerat adresserat svarskuvert.
Medlemmar rangordnar max fem kandidater på valsedeln, markerat med 1-5, och
skickar i adresserat svarskuvert senast 2018-02-25. Efter mottagande, ska kuverten
utan att öppnas bokas av mot upprättat röstlängd.
Provval genomförs per regionvalkrets. Provvalskuverten sorteras per regionvalkrets
och öppnas av provvalsgruppen utan att matcha innehåll med röstlista och
rösträkning sker enligt IRV. Distriktsvalberedningen gör därefter intervjuer och
annan kunskapsinhämtning, sammanställer förslag på valsedlar för respektive
regionfullmäktigevalkrets. Provvalsresultatet är ett av underlagen i
distriktsvalberedningens arbete.
I valberedningens förslag ska en tydlig gruppledarkandidat tas fram oavsett
valkretstillhörighet. Valberedningen ska härvid ta särskild hänsyn till förväntad
arbetsinsats i valrörelsen. Könskvotering ska användas.
Valberedningen presenterar sina valsedelsförslag för Distriktsstyrelsen, samtidigt som
provvalsresultat senast 2018-03-02. Valsedlar till regionfullmäktigeval fastställs av
distriktsstämma 2018-04-14. Distriktsstyrelsen presenterar kandidatförteckning,
valberedningens förslag samt övriga valhandlingar senast två veckor före
fastställande.

Beslutande möte
Vid beslutande möte i distriktets högsta beslutande organ ska valberedningen föredra
sitt förslag. Ingen övrig kandidatspresentation får ske vid beslutsmötet.
Valberedningens förslag får antas genom enhälligt beslut. Om minst en röstberättigad
så begär ska omröstning ske genom alternativröstning (IRV). Dock får det beslutade
mötet, om det finns oenighet kring endast en eller ett fåtal platser på valsedeln medan
det i övrigt råder enighet, besluta att behandla avvikande åsikter som yrkanden med
bifall mot avslag.
Omröstning får ske enskilt för varje valbar plats samt för övrig valbar plats. För övriga
platser på valsedeln hålls en gemensam omröstning. Varje omröstning ska räknas och
resultatet presenteras innan nästa omröstning får ske.
Distriktsstyrelsen får efter fastställande fatta beslut om att lägga till kandidater i slutet
på valsedeln

Strykning av kandidater
Efter att valsedlar fastställts av distriktsstämma får distriktsstyrelsen besluta om
strykning endast om:
Kandidat själv begär detta
Kandidat p.g.a. senare fattat beslut inte får kvarstå
Om det framkommer information om enskild kandidat som gör att denna inte
längre uppfyller överenskommelser i kandidatförsäkran ska det likställas med
att kandidat inte lämnat in sådan. Kandidaten ska därvid strykas. Styrelsen
ska inhämta kandidatens yttrande innan beslut om strykning får ske.
I ovanstående fall ska distriktsstyrelsen fastställa ny lista, där personer flyttas upp ett
steg och ny kvoteringstillämpning tillämpas.
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Provval i kommuner
Lokalavdelningar som vill samordna processen med distriktsorganisationens provval
till regionfullmäktigevalet ska anmäla detta till distriktsvalberedningen senast 201712-01. Förfarandet för lokalt provval följer ordningen för distriktets
regionfullmäktigeval fram till dess att ett provvalsresultat erhållits. Detta överlämnas
dock ograverat till den lokala styrelsen för vidare behandling.
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