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POLICYDOKUMENT FÖR VAL AV FUNKTIONÄRER PÅ 

SEKTIONSMÖTEN, KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS 
 

Bakgrund 
För att kunna effektivisera tiden under sektionsmöten finns denna policy som beskriver hållregler för personval. 
Detta för att tidsdisponera presentationer, frågor och diskussioner jämnare över val.  
 

Presentation 
Innan kandidaternas presentationer delger valberedningen en postbeskrivning. 
 
Val av kommissionsordförande har en begränsning på 10 minuter per presentation.  
Nämndordföranden, föreningsordföranden och övriga personval har en begränsning på 5 minuter. 
 

Frågor 
Frågestunden efter presentationen bör hållas under 15 minuter för kommissionsordföranden och 10 minuter för 
övriga. När tidsgränsen uppnåtts införs en talarlista där de närvarande får möjlighet att ställa en sista fråga. Styrelsen 
kommer inför SM att ha en frågebank som ska ställas till alla kandiderande. Om frågorna inte ställts under den 
gemensamma frågestunden kommer styrelsen att ställa dem. 
 

Diskussion 
Innan diskussionen delger valberedningen sitt utlåtande om kandidaterna. 
 
Diskussionen sker i två steg där det först diskuteras om kandidaterna enskilt. Sedan diskuteras samtliga kandiderande 
mot varandra och avslag. 
Den första diskussionen bör hållas under 10 minuter. Den andra bör hållas under 30 minuter. Vid endast en 
kandiderande blir totala gränsen 40 minuter. 
När tidsgränsen för diskussionen uppnåtts yrkas det på streck i debatten. 
 
Om någon på mötet anser att diskussionen går i cirklar eller inte längre är relevant innan tiden är slut kan denne yrka 
på streck i debatten. Då införs en talarlista där alla närvarande får en chans att säga ett sista inlägg i debatten.  
 
Undantag från policyn kan göras efter beslut av SM under diskussionen. 
 

Förbehåll 
Förbehåll bör förberedas och vara styrelsen tillgänglig innan val. Varje förbehåll bör diskuteras och tas på allvar. Det 
tillhör god sed att diskussion har skett före eventuellt avslag. 
 

Force majeure 
Vid oförutsedda händelser såsom trädkrascher i lokalen, spontan korvätartävling eller groupietillfälle med Edward 
Blom kan undantag från policyn ske. 


