Beslutsunderlag: Utse personer behöriga att beställa valsedlar
och anmäla kandidater
Av Henrik Brändén

Bakgrund
Av instruktioner till partier från valmyndigheten framgår:
"Beställning av valsedlar för partier med registrerad partibeteckning kan bara göras av en
behörig beställare. Det är även endast den behörige beställaren som kan godkänna valsedelskorrektur.
Partierna ska lämna in ett styrelseprotokoll till Valmyndigheten som visar vem/vilka som
är behörig/a att beställa valsedlar för partiet i samband med att beställningen görs. "

och
"Anmälan av kandidater kan bara göras av en behörig person. Partiet ska skicka in utdrag
från protokoll till Valmyndigheten som visar vem som är behörig att anmäla kandidater för
partiet i samband med att kandidaterna anmäls."

Sista datum för denna rapportering av behöriga personer anges på ett ställe till 28 februari. Ska vi
anmäla kandidater till EU-valet ska de dock vara inne tillsammans med lustbeställning senast 14
februari, varför ett protokollsutdrag behöver vara inskickat i god tid innan dess.
Ledningen har bildat en arbetsgrupp som tar på sig hela arbetet med att få valsedlarna inskickade.
Arbetsgruppen består av vice partiledare Marit Deldén, partisekreterare Henrik Brändén och
ekonomiansvarig Jenny Stavaeus.

Överväganden
•

•
•
•

Eftersom en person som utses har rätt att anmäla kandidater till alla länsstyrelser för alla
valsedlar måste gruppen av människor med denna rättighet bara bestå av människor vars
lojalitet mot partiet och vars respekt för stadgar och interndemokrati vi känner oss mycket
säkra på. Risken för misstag på den fronten minskar ju färre personer det är frågan om.
Samtidigt måste antalet vara tillräckligt stort för att arbetet ska hinnas med, med marginal
för att någon kan bli sjuk vid en kritisk tidpunkt.
Det är viktigt att de som utses har god hand med pappersarbete och är noggranna.
Självklart ska partiledaren ingå i den grupp som har denna för ett politiskt parti yttersta av
rättigheter.

Förslag
Vi föreslår därför styrelsen besluta
att
utse Anna Troberg, Marit Deldén, Henrik Brändén och Jenny Stavaeus som behöriga att för
Piratpartiet i Sverige beställa och godkänna valsedlar och rapportera kandidater till allmänna val.

