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Motion 6 

Utveckling av valutskottets arbete  
 
Inlämnad av: 
Ledarna inom vård och omsorg  

Förening: 
Ledarna inom vård och omsorg  

Bakgrund: 
Inför tidigare kongresser med val av förbundsstyrelseledamöter har det varit svårt att veta 
vem man ska rösta på om personen inte är "känd" inom Ledarna då presentationerna av de 
nominerade inte varit så utförliga. Det får till följd att de mer "kända" kandidaterna oftare blir 
valda än okända. 

Jag/vi tycker därför att Ledarna ska: 
Ge valutskottet i uppdrag att ta fram en beskrivning av hur de kommer att presentera 
kandidaterna så alla har möjlighet att lära sig vilka personerna är och hur de kan bidra i 
förbundsstyrelsen. 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 
att  ge valutskottet i uppdrag att ta fram en beskrivning över hur nominerade 

kandidater presenteras. 

att  valutskottet presenterar beskrivningen för förbundsstyrelsen senast ett år före 
nästa kongress med val av förbundsstyrelse. 
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Motionssvar motion 6 - Utveckling av valutskottets arbete 
Förbundsstyrelsens yttrande 
 

Motionären, Ledarna inom Vård och Omsorg anser att medlemmar som nominerats till 
valbara poster inom Ledarna presenterats på ett allt för knapphändigt vis. För att motverka 
att kandidater som är mer kända inom Ledarna får en fördel så vill motionären att de 
nominerade presenteras mer ingående. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens tankar. I förslaget till valutskottets instruktion har en 
ändring gjorts som innebär att valutskottet har till uppgift att arbeta fram en plan för sitt 
arbete inklusive för hur de nominerade ska presenteras. Denna plan ska presenteras vid 
nästkommande förbundsråd. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
 

att motionen är besvarad 
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