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Dokument beskriver hur skulle man organisera omröstningen för APU ordförande post samt för APU
Styrelseledamöter poster.
Processen är inte beskriven i APU Stadgar därför tycker Valberedning att processen skulle godkännas
av Stämma innan omröstningen börjar.

OMRÖSTNING FÖR APU ORDFÖRANDE POST
1. Personer som har betalt APU medlemsavgift senast 21 april 2018 har rätt till att rösta på APU
årsstämma 2018.
2. Ordförande måste få minst 51% av alla röster från personer som har röstat via mail två dagar
innan Stämman håller plats samt som är närvarande och har rätt att rösta på APU 2018
årsstämma.
3. Om en kandidat vid första omröstning för ordförande plats får 51% av alla röster då har
kommande APU Styrelse har fått sin ordförande valt.
4. Om en kandidat får mer röster i den första omröstningen än dem alla andra men mindre än
51% röster då denna person går vidare och för resten av kandidater gör man en till
omröstning.
5. Kandidat som får mest röster i den andra omgången går vidare och för resten av kandidater
gör man en omröstning till.
6. Man har antal omröstningar tills man inte får två kandidater för ordförande post. På denna
sista omröstningen mellan sista två kandidater ska en av kandidater får mer än 51% av
röster.
7. Om vid en omröstning en kandidat får mindre röster än dem andra samt att dem andra har
fått lika många röster då denna som har fått mindre röster hoppar av och man fortsätter
med resten av kandidater med en ny omröstning.

OMRÖSTNING FÖR APU STYRELSE POST

1. Personer som har betalt APU medlemsavgift senast 21 april 2018 har rätt till att rösta på APU
årsstämma 2018.
2. Val av styrelseledamot ska göras i flera omgångar för att kunna få mer rättvis val.
3. I den första omröstningen går vidare dem två kandidater som har fått mest röster och är med
detta valda för Styrelse direkt. För resten av Styrelseledamöter som fick mindre röster vid
första omröstningen gör man en till omröstning. Dem två kandidater som får mest röster den
här gången går vidare och är valda för Styrelseledamot poster.
4. Styrelse har plats för en ordförande post samt för fyra ledamöter poster. Med detta två
omröstningar har man fått fyra ledamöter som behövdes rösta fram.
5. För resten av kandidater gör man en till omröstning där man väljer kandidater för två
suppleant poster. De två kandidater som får mest röster ska bli valda till suppleant poster.

