Information gällande valprocess för valberedningsledamot
Kära medlemmar av Östgöta Nation,
I nuläget så har Östgöta Nations styrelse, Seniorskollegiet, för få ledamöter för att vara
beslutsförda. Detta innebär att Seniorskollegiet inte kan bereda en nominering för den vakanta
posten i valberedningen, eftersom nomineringen bestäms genom ett officiellt beslut.
Valprocessen för valberedningsledamot kommer därför temporärt att ske utan intervjuprocess
eller nominering från Seniorskollegiet.
Seniorskollegiets nomineringar är i grunden endast rekommendationer till nationsmötet, som
beslutar om ärendet. Det är nationsmötet som är nationens högst beslutande organ, vilket är
varför det är fullt möjligt att motkandidera Seniorskollegiets och valberedningens nomineringar.
Nationsmötet kommer därför nu tillsätta posten som valberedningsledamot direkt, utan en
rekommendation från Seniorskollegiet.
Kandidering till posten blir under dessa omständigheter ett ärende till nationsmötet.
Nationsmedlem äger enligt stadga 3.5 rätt att intill fem dagar före mötesdagen till Qurator
skriftligen inkomma med ärende att behandlas vid nationsmöte. Dessa ärenden ska, tillsammans
med den uppdaterade föredragningslistan, genom Qurators försorg upprättas och anslås på
nationens anslagstavla och hemsida senast tre dagar före mötesdagen. Kandidering till posten
som valberedningsledamot är därför nu möjligt fram tills fem dagar innan nationsmötet.
Nominering är möjligt fram tills sex dagar innan, eftersom det måste finnas tid att kontakta de
nominerade och låta dem kandidera. Kandideringarna kommer sedan sammanställas av
Seniorskollegiet och genom Qurators försorg anslås på nationens anslagstavla och hemsida
senast tre dagar före mötesdagen, i samband med den uppdaterade kallelsen och övriga inkomna
ärenden. Eftersom ingen rekommendation anslås kommer motkandidering mot de anslagna

kandidaterna ej vara möjligt – alla kandidaturer sker i den kommande utlysningen. Alla
kandidater till posten som valberedningsledamot kommer därefter kandidera till nationsmötet,
och nationsmötet tillsätter eller vakantsätter posten. Processen under nationsmötet för den
kandiderade förblir densamma.
Denna alternativa valprocess är temporär, och kommer sluta implementeras när Seniorskollegiet
är beslutsförda igen.
För frågor, vänligen kontakta Qurator på q@ostgota.nu.
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