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8:2 Valberedningen 
 
8:2:1 Valberedningens ledamöter 
Valberedningen består av nationens kuratorer, övriga heltidsanställda, kulturchef, 
jämställdhetsombud, valberedningens ordförande samt sex valda ledamöter. 
Valberedningens ordförande väljs vårterminens första lagtima landskap. 
Av valberedningens ledamöter väljs: 

- tre ledamöter vid vårterminens första lagtima landskap; samt 
- tre ledamöter vid höstterminens första lagtima landskap. 

 
8:2:2 Beslutsmässighet 
Valberedningen är beslutsmässig då en kurator eller valberedningens ordförande 
samt tre ledamöter är närvarande. 
 
8:2:3 Ordförande 
Valberedningens ordförande leder valberedningens sammanträden. Vid dennes 
frånvaro leds valberedningen av förste, andre eller tredje kurator i nämnd 
ordning. 
 
8:2:4 Åligganden 
Valberedningen skall; 

- snarast efter avslutat landskap, dock minst tjugoåtta dagar innan landskap 
upprätta och anslå listor på nationens anslagstavla på vilka landsman kan 
föreslå sig själv eller annan kandidat till ämbete eller befattning som skall 
tillsättas av landskapet; 

- till de poster som tillsätts genom val i styrelsen minst trettiotre dagar innan 
styrelsemöte där ärendet avses behandlas upprätta och anslå listor på 
nationens anslagstavla på vilka landsman kan föreslå sig själv eller annan som 
kandidat; 

- snarast efter landskap där val hänskjutits till styrelsen upprätta och anslå 
listor på nationens anslagstavla på vilka landsman kan föreslå sig själv eller 
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annan som kandidat till ämbete eller Befattning som skall tillsättas av 
styrelsen; 

- ta fram lämpliga kandidater och bereda val av ämbetsmän och nämnd-
ledamöter till landskapet och styrelsen; 

- tillse att samtliga som kandiderar till ett ämbete inom nationen är väl 
införstådda med ämbetets innebörd och omfattning; 

- anordna individuella utfrågningar med samtliga som kandiderar till nyval till 
något av nationens ämbeten senast två dagar innan landskap eller styrelse-
möte där val skall behandlas; 

- vid nyval, efter genomförd utfrågning genom beslut med fler än hälften av 
rösterna att antingen uttrycka sitt stöd för kandidaten eller avstå från att 
uttrycka sitt stöd. Endast ledamot som närvarat vid utfrågning äger rösträtt. 
Samtliga närvarande röstberättigade ledamöter av valberedningen måste ta 
ställning. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst; 

- vid omval bedöma hur kandidaten har uppfyllt sina åligganden och vid 
behov kalla till individuell utfrågning. Valberedningen beslutar med fler än 
häften av rösterna att antingen uttrycka sitt stöd för kandidaten eller att 
avstå; 

- en kandidat till kurator samt till köksmästare eller pubmästare som fått 
valberedningens stöd kan rekommenderas av valberedningen om 
valbarhetskriterierna för respektive ämbete är uppfylld. Valberedningen kan 
rekommendera flera kandidater till samma val; 

- skriftligen meddela förste kurator beslut att uttrycka stöd eller inte samt 
eventuella rekommendationer senast tjugofyra timmar innan landskaps- eller 
styrelsemötes början. Beslut skall undertecknas av samtliga närvarande 
ledamöter. 
 

8:2:5 Tystnadsplikt 
För de uppgifter som framkommer under sammanträdena gäller tystnadsplikt. 


