RUTINER VID POSTRÖSTNING
En person som poströstar kan endast:
 Rösta på, av valberedningen, presenterade kandidater
 Rösta på ett namn per valbar funktion
En person som avlagt poströst kan aldrig:
 Föreslå nya kandidater (dessa föreslås direkt till valberedningen och den officiella listan)
 Personligen rösta på mötet om man redan skickat in sin poströst
 Rösta på förslag som uppkommer under mötesförhandlingarna
 Poströst kan inte återkallas
Rutiner för poströstning:
 Röstblanketten med dina kandidatförslag fylls i.
 Röstkortet ska innehålla uppgift om bl.a. medlemsnummer och e-postadress. Medlemsnumret
finns på adressetiketten på baksidan av Birma Aktuellt samt i dina personuppgifter på hemsidan
(medlemsinloggning).
 Röstblanketten läggs i ett slutet kuvert. Detta kuvert tillsammans med Röstkortet läggs i ett
större/annat/nytt kuvert och skickas iväg till kassören. Mottagaren, kassören bekräftar
mottagandet till dig per e-post/post.
 Helgen innan årsmötet sammanställs poströsterna. Kassören har tystnadsplikt. Årsmötet
färdigställer ett röstresultat över poströsterna.
 Resultatet från de enskilda personrösterna redovisas sammanslagna för varje post under
röstningens gång.
 Poströster som inte följer ”Rutiner vid Poströstning” ogiltigförklaras.

VALKALENDER
September – och hela hösten
 Förslag på valbara personer skickas till valberedningen
 En uppdaterad lista med valbara kandidater presenteras i Birma Aktuellt nummer 3 om det
kommit in förslag och på www.birma.se
 Förslag på motioner skickas till styrelsen styrelse@birma.se
 Förslag på ärenden att tas upp på årsmötet skickas till styrelse@birma.se
November/December
Valberedningen kontaktar föreslagna personer. Var och en bereds möjlighet att presentera sig själv med text och bild
både i kommande Birmaaktuellt samt på hemsidan.
December/Januari/Februari
Föreslagna personer finns nu med kort presentation i Birma Aktuellt nummer 4 samt på hemsidan. Föreslagna motioner
och ärenden redovisas också. Personer som önskar poströsta kan nu göra det fram till 10 dagar innan årsmötet.
Rösthandlingar finns i tidningen och på hemsidan. Valberedningen presenterar kontinuerligt nya föreslagna kandidater
på Birmasällskapets hemsida www.birma.se vartefter de kommer in.
Januari/Februari
Valberedningens förslag på kandidater presenteras på hemsidan www.birma.se . Kandidatförslag som inkommer senare
än 10 dagar före årsmötet kommer inte att läggas ut på hemsidan och därmed inte vara valbara för poströstare.
Ansvarig för medlemsförteckningen samt kassören sammanställer en röstlängd för innevarande röstår. Kassören erhåller
en röstlängd för kontroll.

