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6:1 Valbarhet 

Enbart landsman är valbar till ämbetsinnehavare eller övrig befattningshavare om ej 

annat stadgats. Kandidat som kallats till utfrågning av valberedningen är endast 

valbar efter att denna är genomförd. 

 

6:2 Nominering 

Nominering av kandidat till val sker skriftligen på av landskapet beslutade platser 

senast sju dagar innan landskap. Nomineringslista skall anslås samtidigt som 

landskapskallelsen men minst 28 dagar innan landskap. Motsvarande gäller val som 

skall tillsättas av styrelsen och val som har hänskjutits till styrelsen. Nominering av 

kandidat till inspektor sker till styrelsen och seniorskollegiet för beredning. 

Nominering av kandidat till skattmästare, kurator, köksmästare eller pubmästare 

skall göras senast tjugo dagar före landskapet. Kandidat som föreslås skall ha 

medgivit nomineringen för att vara valbar. 

 

6:3 Valmöte 

Valmöte skall hållas minst sju dagar före landskap där val till kurator, köksmästare 

eller pubmästare skall behandlas. 

Förste kurator kallar till valmöte i landskapskallelsen. 

Vid valmöte skall inkomna förslag på kandidater föredras. Om valmöte vid val av 

inspektor, pro-inspektor och skattmästare finns särskilda stadganden.  

 

6:4 Mandattid 

Mandattiden för ämbets- och befattningsinnehavare framgår av 

befattningsbeskrivning om ej annat stadgats. 

Den som väljs vid terminens andra eller tredje lagtima landskap tillträder sitt 

uppdrag 1 januari respektive 1 juli. Tillträdesdatum kan även regleras i 

befattningsbeskrivning. 

Den som väljs vid terminens första landskap tillträder sitt uppdrag så snart 

protokoll över valet upprättats och anslagits. 
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6:5 Fyllnadsval 

Avgår ämbetsinnehavare eller befattningshavare före utgången av sin mandatperiod 

eller finns ingen kandidat vid ordinarie valtillfälle, skall fyllnadsval snarast utlysas 

för återstoden av mandatperioden i enlighet med 6:2. 

 


