
Kodifiering av fastställande av EU- och Riksdagslista

Bakgrund

Höstmötet 2011 beslöt att lista till EU-valet ska fastställas på höstmötet 2013. Vidare 
beslöt höstmötet 2012 att riksdagslistan ska fastställas I medlemsomröstning 
hösten/vintern 2013.

Överväganden

Vi tycker att det vore bättre att lägga in allting I mötesordningen, och att frågorna 
kommer behandlas på höstmötet. Både eu- och riksdagslistan.

Detta innebär några förändringar jämnfört med senaste medlemsmötesbeslutet:

• Nomineringar till riksdagslistan sker två veckor tidigare och förkortas samtidigt 
två veckor. Nomineringsperioden startar när kallelsen går ut, alltså två veckor 
innan höstmötet, och avslutas 

• Valet kommer att hållas under minst två voteringspass (alltså strax över fem 
dygn), istället för minst två veckor. 



Förslag

Vi föreslår därför medlemsmötet besluta

att till stadgans bilaga Mötesordning lägga till:

Fastställande av kandidatlista till Europaparlamentsval

• Till höstmötet före valår ska sammankallande I varlberedningen inkomma med en motion om 
att anta ett komplett förslag på kandidatlista

• Förslaget ska vara komplett med 20 rangordnade kandidater, samt fem ersättare

• Enskilda medlemmar kan lägga motförslag, även dessa ska vara kompletta

• Partistyrelsen kan ge valeberedningen en instruktion om vilka kriterier valberedningen ska utgå 
ifrån I arbetet med att ta fram kandidatlistan

• Partistyrelsen har I uppgift att fyllnadsvälja eventuella vakanaser som uppstår eefter att 
kandidatlistan är fastställd. Enbart ersättare är valbar.

• En enhällig styrelse kan, vid skärskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och välja in 
en ny kandidat från ersättarna.

Fastställande av kandidatlista till Riksdagsval

• Till höstmötet vöre valår ska partistyrelsen inkomma med en proposition om att fastställa en 
kandidatlista till Riksdagsvalet

• Nomineringar til llistan sker enligt stadgans §4.7

• Schulze-metoden ska användas för att ta fram den rangordnande kandidatlistan

• Omröstningen ska sträcka sig över minst två voteringspass

• Listan ska bestå av upp till 40 namn, förutsatt att det finns minst 60 kandidater

• Finns det färre än 60 kandidater ska kandidatlistan bestå av 2/3 av det totala antalet valbara 
kandidater

• Vid eventuella vaknaser ska partistyrelsen fyllnadsvälja knadidatlistan så att nästan kandidat, 
enligt mötets rangordnande lista fyller på underifrån

• En enhällig styrlse kan, vid skärskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och 
fyllnadsvälja kandidatlistan så att nästa kandidat, enligt mötets rangordnade lista fyller på 
underifrån
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