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Uppdragsbeskrivning för GUS valberedning
GUS valberedning ska bereda de val som förrättas i GUS styrelse. Undantag görs för
val till valberedningen samt de val som styrelsen beslutar om undantag för. Gällande val
av studentrepresentanter till GUS valberedning utser kårerna varsin representant inför
GUS första styrelsemöte. Efter inval av dessa vid första mötet påbörjas mandatperioden
för GUS valberedning som pågår till och med nästföljande verksamhetsårs första
styrelsemöte. I de fall GUDK så önskar ska GUS valberedning bereda GUDK:s val.
Detta dokument kompletterar föreskrifterna i Arbetsordning för GUS styrelse och GUS
stadga. I Handläggningsordning vid val redogörs i detalj för valberedningens och andra
parters ansvar i valprocessen.
Ordförande i valberedningen
Valberedningen utser ordförande internt genom val med enkel majoritet, med minst en
av GUS presidialer närvarande. Valberedningens ordförande är arvoderad på 25 %
under maj månad. Vid extraordinär arbetsbörda kan presidiet välja att justera upp
arvoderingsgraden, till maximalt 35% av heltid under maximalt en månad.
Det åligger valberedningens ordförande att:
• Ta emot nomineringar och bekräfta att nomineringen mottagits. I bekräftelsen
ska den nominerade tillfrågas om denna godkänner nomineringen, och det ska
framgå att nomineringen kommer att offentliggöras efter nomineringstidens
utgång.
• I god tid boka in intervjutider.
• Till GUS presidium tillhandahålla kontaktuppgifter på valda personer.
• Kontrollera kårmedlemskap för samtliga nominerade, i samarbete med
studentkårerna.
• Upprätta en checklista för vilka kårer som kontaktats och besökts avseende
rekrytering.
• Föredra valpunkterna på GUS styrelsemöten.
• Sammankalla valberedningens möten.
• Se till att protokoll från valberedningens sammanträden finns tillgängliga för
GUS styrelse när denna sammanträder.
• Tillsammans med valberedningens ledamöter framställa informationsmaterial
angående valet.
Valberedningens ordförande kan delegera arbetsuppgifter till andra ledamöter i
valberedningen men har fortfarande ansvaret för att uppgifterna utförs.
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Ledamöter i valberedningen
Ledamöter i GUS valberedning är ansvariga för att delta i valberedningens arbete.
Det åligger ledamöterna i GUS valberedning att:
• Bistå ordförande i GUS valberedning i hens arbete.
• Genomföra intervjuer i enlighet med valberedningens gemensamma plan.
• Föredra valpunkterna på GUS styrelsemöten i de fall valberedningens
ordförande inte kan medverka.
• Delta i valberedningens möten.
• Tillsammans med valberedningens ordförande framställa informationsmaterial
angående valet.
Dokumentet upprättades 2010-05-05.
Dokumentet reviderades senast 2020-10-07.
Dokumentet revideras årligen på höstens första styrelsemöte.
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