
 
 

 

Fullmäktiges valguide 2019 
 
 
 
 

Finlands Veterinärförbunds fullmäktigeval inträffar  
14.10.–4.11.2019. 
 
 
I valet väljer förbundets medlemmar 30 medlemmar och 10 
suppleanter till fullmäktige, samt två studentmedlemmar, med 
sina suppleanter för åren 2020 till 2022. 
 
 
Röstningen kommer att ske elektroniskt. 
 
 
Adressen är www.sell.fi, där det finns en länk till 
röstningssidan 
(www.sell.fi/elainlaakariliitto/organisaatio/valtuuskunta/valtuuskunnan-Vaali-2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genom att rösta i fullmäktigevalet är du med och utvecklar ett 
ännu mer uppskattat och starkare fackförbund. 

 
 

Rösta i fullmäktigevalet den 14.10.–4.11.2019! 
 
 
 



 
 
Valfakta 
 
 
Blanketter för kandidatuppställningen finns med i denna guide och på förbundets hemsida 

www.sell.fi, där det finns en länk till röstningssidan  
https://www.sell.fi/pa-svenska/veterinarforbunds-val-2019  
 
 
 
De handlingar som berör kandidater, valföreningar och valförbund skall överlämnas till 
förbundets kansli senast 9.9.2019 kl 15.00. 
 
 
 
Kandidatlistan kommer att publiceras på förbundets webbsida i vecka 38 och i nr 7 av 
Finsk Veterinärtidskrift, som kommer ut den 3.10.2019. 
 
 
 
Röstningen avslutas den 4.11.2019 kl 23.59. 
 
 
 
Valresultatet kommer att meddelas på förbundets hemsida www.sell.fi vecka 46 och i 
nummer 9 av Finsk Veterinärtidskrift, som publiceras den 19.12.2019. 
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Valguide 2019 
 
Finlands Veterinärförbunds fullmäktigeval genomförs den 14.10.–4.11.2019.  
I valet väljer förbundets medlemmar 30 medlemmar och 10 suppleanter till fullmäktige, 
samt två studentmedlemmar, med sina suppleanter för åren 2020 till 2022.  
 
Valet är relativt och konfidentiellt. Omröstningen sker i ett elektroniskt system. Medlemmar 
har 10 röster i valet och studentmedlemmar har 2 röster. En kandidat kan ges en röst. 
 
Den här guiden innehåller instruktioner om hur man kan bli kandidat och hur man 
använder sin rösträtt. I guiden förklaras också beräkningen av valresultatet.  
 
Som bilaga till guiden finns de nödvändiga blanketterna för att kunna ställa upp som 
kandidat.  
Fler blanketter kan beställas från förbundets kontor tel (09) 7745 4810 eller via e-post till 
adressen vaali2019@sell.fi. Blanketter kan också skrivas ut online från webbsidan: 
https://www.sell.fi/pa-svenska/veterinarforbunds-val-2019.  
 
Röstningsanvisningar för elektronisk röstning skickas till alla röstberättigade medlemmar 
innan den 1.10.2019. 
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Rösträtt och valberättigande 
 
De medlemmar som är antagna som medlemmar i förbundet före den 30.6.2019 är 
röstberättigade och har rätt att delta i valet. Vallistan finns att se för granskning på 
förbundets kansli den 12.–19.8.2019. Synpunkter på vallistan skall sändas till förbundets 
kansli (Aleksis Kivis gata 52-54, 00510 Helsingfors) eller till vaali2019@sell.fi senast den 
26.8.2019 kl 15.00. 
 
Varje röstberättigad medlem har 10 röster i valet och studentmedlemmar har 2 röster. Du 

kan endast ge en röst till en kandidat. Du kan använda alla eller bara några av rösterna. 

 

Att ställa upp som kandidat 
 
Alla valberättigade medlemmar i förbundet kan ställa upp som kandidater i förbundets 
fullmäktigeval, ifall medlemmen har anslutit sig som ordinarie medlem eller 
studentmedlem innan sista juni det året som valet genomförs. Blanketten för att ställa 
upp som kandidat, finns med som bilaga till denna valguide. 
 
För att ställa upp som kandidat måste den bifogade blanketten fyllas i och 
undertecknas. De handlingar som berör kandidater skall överlämnas till förbundets kansli 
via post eller e-post senast 9.9.2019 kl 15.00.  
 

Grundande av väljarförening och valförbund 
 
Minst två röstberättigade medlemmar i förbundet kan grunda en väljarförening. 
Väljarföreningarna kan tillsammans skapa ett valförbund. Väljarföreningen och 
valförbundet ska utse en valombudsman, som är en röstberättigad medlem i förbundet. 
Ombudet kan själv vara en kandidat. Valombudsmannen för väljarföreningen som ingår 
valförbundet kan också vara verksam som ombud för det aktuella valförbundet. Varje 
kandidat får endast finnas med på kandidatlistan för en väljarförening eller ett valförbund. 
Med den här valguiden bifogas dokument, som kan användas för att bilda väljarföreningar 
och valförbund. 
 
Väljarföreningen eller valförbundet kan som mest ställa upp med lika många kandidater 
som det totalt finns medlemmar och reservmedlemmar i fullmäktige, det vill säga 40.  
 
De handlingar som berör bildandet av väljarföreningar samt valförbund skall överlämnas 
till valnämnden till förbundets kansli via post eller e-post senast 9.9.2019 kl 15,00.  
 

De blanketter som behövs för bildandet av en väljarförening eller ett valförbund finns 
med som bilaga till denna guide.  
 
 
 
 

 



 
Emblem (ID) 
 
Väljarföreningen och valförbundet måste ha ett eget emblem i namnformat, som skiljer sig 
från andra väljarföreningars och valförbunds emblem. Valnämnden beslutar om 
godkännandet av emblemen; ifall det föreslagna emblemet inte godkänns ges 
väljarföreningen eller valförbundet möjlighet att ändra sitt emblem.  
 

Kandidatlistor 
 
Valnämnden inspekterar dokumenten och beslutar om godkännande av kandidater, 
väljarföreningar och valförbund. Ordningen för väljarföreningar och valförbund vid 
sammansättningen av kandidatlistorna bestäms med hjälp av lottning. Valföreningens 
kandidater arrangeras i alfabetisk ordning efter kandidaternas efternamn. Kandidater som 
tillhör samma valförbund kommer att arrangeras under den gemensamma logotypen. 
Därefter numreras alla kandidater med början på nummer 2.  
 

Val av studentmedlemmar till fullmäktige 
 
Valet av studentmedlemmar till fullmäktige genomförs som ett separat val, på sådant sätt 
att förbundets studentmedlemmar endast får rösta på kandidater som ställer upp i valet av 
studentmedlemmar. De studentkandidater som har fått flest röster blir valda till 
fullmäktiges studentmedlemmar, och de två studentkandidater som får näst flest röster blir 
valda till suppleanter för studentmedlemmarna. 
 
I valet av studentmedlemmar kan kandidaterna inte bilda väljarföreningar. 

 
Beräkning av valresultatet  
 
Kandidaterna för väljarföreningen eller valförbunden som bildats av dessa arrangeras 
enligt antalet röster som de mottagit. Efter detta, markeras väljarföreningens eller 
valförbundets hela röstmängd som jämförelsetal för den person som har fått flest röster, 
för den som fått näst flest röster markeras hälften av detta, för den tredje markeras en 
tredjedel o.s.v.  
Ordningsföljden mellan kandidater som fått samma röstmängd eller jämförelsetal avgörs 
med lottning.  
 
Alla kandidater skall organiseras i den ordning som de slutliga jämförelsetalen ger. De 30 
första som har de högsta jämförelsetalen blir valda till ordinarie medlemmar, och 
suppleanter blir maximalt de 10 nästföljande i ordningen.  
 
För en kandidat som inte tillhör någon väljarförening eller något valförbund, anses den 
röstmängd som kandidaten fått som det slutliga jämförelsetalet. 

 
Valresultatet meddelas på förbundets webbplats senast vecka 46 
(www.sell.fi/elainlaakariliitto/organisaatio/valtuuskunta/valtuuskunnan-vaali-2019)  
 

http://www.sell.fi/elainlaakariliitto/organisaatio/valtuuskunta/valtuuskunnan-vaali-2019


 
 
 
och i nummer 9 av Finska Veterinärtidskriften, som publiceras den 19.12.2019. 
Valnämnden meddelar skriftligen om valet till dem som blivit valda till fullmäktiges 
medlemmar, studentmedlemmar och suppleanter.  
 
Det första ordningsmötet i den nya fullmäktige kommer att äga rum 30.11.2019.  
 

Översändande av dokument till valnämnden 
 
De handlingar som berör kandidater, väljarföreningar och valförbund skall överlämnas 
till förbundets kansli senast 9.9.2019 kl 15.00.  Dokumenten kan levereras signerade 
och skannade till vaali2019@sell.fi eller med post till förbundets kansli Aleksis Kivis 
gata 52–54, 00510 Helsingfors.  
 
Valnämnden rekommenderar att dokumenten skickas i god tid före det angivna 
datumet, så att eventuella fel kan rättas till i tid. 

 
Kandidatlista 
 
Valnämnden granskar handlingarna och godkänner de kandidater, väljarföreningar och 
valförbund till kandidatlistan, för vilka handlingarna har upprättats och lämnats in i god 
tid. Kandidatlistan kommer att publiceras på webbplatsen för Finlands Veterinärförbund 
www.sell.fi i vecka 38 och i nr 7 av Finsk Veterinärtidskrift, som kommer ut den 
3.10.2019.  
 
Valbrev till medlemmarna 
 
Valnämnden kommer att skicka ut kandidatförteckningen, anvisningar för röstning och 
den elektroniska röstningslänken per brev till alla röstberättigade medlemmar senast 
den 1.10.2019.  
 
Röstningen 
 
Röstningstiden för den elektroniska röstningen börjar den 14.10.2019 klockan 00.00 
och slutar den 4.11.2019 klockan 23.59. Den elektroniska röstningen sker på adressen 
www.sell.fi, varifrån det finns en länk till röstningssidan.  
 
Identifieringen som väljare sker med bank-ID. 
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Fullmäktiges valordning 
(Godkänd vid fullmäktiges sammanträde, 17.11.2018)  
 
1 § Allmänna principer 

 

Valet är hemligt. I valet bildar hela landet en enda valkrets. Omröstningen sker i ett elektroniskt 

system. 

Finlands Veterinärförbunds fullmäktige bekräftar valordningen. 

 

2 § Rösträtt 

 

De röstberättigade är de ordinarie medlemmar, hedersmedlemmar och studentmedlemmar, vilka 

fått sitt medlemskap i förbundet godkänt fram till slutet av juni, samma år som valet äger rum. Varje 

röstberättigad medlem har 10 röster i valet och studentmedlemmar har 2 röster. 

 

3 § Att ställa upp som kandidat samt valbehörighet 

 

Valberättigade kandidater är de ordinarie medlemmar samt studentmedlemmar som blivit 

godkända som medlemmar i förbundet fram till slutet av juni och som har nominerats som 

kandidater i enlighet med valordningen. 

 
Minst två röstberättigade medlemmar i förbundet kan grunda en väljarförening. Väljarföreningarna 
kan tillsammans skapa ett valförbund. Kandidater till valet kan fastställas av väljarföreningen och 
valförbundet. Väljarföreningen och valförbundet ska utse en valombudsman, som är en 
röstberättigad medlem i förbundet. Valombudsmannen för väljarföreningen som ingår valförbundet 
kan också vara verksam som ombud för det aktuella valförbundet. Varje kandidat får endast finnas 
med på kandidatlistan för en väljarförening eller ett valförbund. Det ska uträttas ett skriftligt avtal 
om bildandet av väljarföreningen och valförbundet, som undertecknas av den berörda 
valombudsmannen.  
 
Väljarföreningen eller valförbundet kan som mest ställa upp med lika många kandidater som det 
totalt finns medlemmar och reservmedlemmar i fullmäktige.  
 
Väljarföreningen och valförbundet måste ha ett eget emblem i namnformat, som skiljer sig från 
andra väljarföreningars och valförbunds emblem. Valnämnden beslutar om godkännandet av 
emblemen; ifall det föreslagna emblemet inte godkänns ges väljarföreningen eller valförbundet 
möjlighet att ändra sitt emblem.  
 
Valnämnden ska informeras om kandidatnomineringarna och bildandet av väljarföreningar och 
valförbund senast den dag som beslutas av valnämnden. Valnämnden inspekterar dokumenten 
och beslutar om godkännande av väljarföreningar och valförbund. 
 
4 § Valnämnden  
 
Förbundets styrelse utser minst sex ledamöter bland medlemmarna i förbundet, till att bilda 
valnämnden som är ansvarig för att fullmäktigevalet genomförs i enlighet med föreningslagen, 
föreningens regler samt denna valordning. En medlem i valnämnden får inte själv kandidera till 
valet. Medlemmarna i styrelsen eller i fullmäktige får inte deltaga som medlemmar i valnämnden.  



 
 
Förbundets styrelse utser en ordförande och en vice ordförande bland nämndens medlemmar.  
Valnämnden har beslutsrätt, när minst hälften av dess medlemmar, varav minst en är ordförande 
eller vice ordförande, är närvarande på plats eller via distansanslutning.  
Valnämnden kan själva ta in assistenter. 
 
 5 § Valets datum och tillkännagivande  
 
Före utgången av februari före valet ska förbundets styrelse besluta och informera valnämnden om 
tidpunkten för valet. Valperioden är minst 21 dagar. Valet ska genomföras i oktober och november.  
Förbundets styrelse ska meddela om upprättandet av valnämnden och tidpunkten för valet i 
förbundets tidning, senast i slutet av april före valet.  
 
I valinformationen ska meddelas det datum, då dokumenten för kandidatnomineringar och 
bildandet av väljarföreningar och valförbund ska överlämnas till valnämnden. I valinformationen 
ska också valnämndens sammansättning framgå, samt tidpunkt för leverans av röstningen och 
information på vallistan. Valordningen kommer att publiceras på förbundets webbsida.  
 
6 § Vallista  
 
Förbundets kansli kommer upprätta en valförteckning över röstberättigade medlemmar, som under 
minst en vecka i augusti månad kommer finnas synlig för granskning på förbundets kansli. 
Synpunkter på vallistan skall överlämnas till valnämnden senast en vecka efter det att 
valförteckningen har funnits för granskning.  
 
När valnämnden har hanterat synpunkterna är vallistan varit juridiskt bindande.  
 
7 § Kandidatlistor  
 
Ordningen för väljarföreningar och valförbund vid sammansättningen av kandidatlistorna bestäms 
med hjälp av lottning.  
Valföreningens kandidater arrangeras i alfabetisk ordning efter kandidaternas efternamn. 
Kandidater som tillhör samma valförbund kommer att arrangeras under den gemensamma 
logotypen.  
Därefter numreras alla kandidater med början på nummer 2.  
 
8 § Valmedlemsbrev  
 
Senast till valets uppstart ska valnämnden skicka ut ett valmedlemsbrev till medlemmarna, som 
innehåller en förteckning över kandidater, röstningsanvisningar och en elektronisk röstningslänk.  
 
9 § Rösträkningen  
 
Rösträkningen sker i ett elektroniskt röstningssystem. Röstningssystemet beräknar antalet röster 
som varje kandidat har mottagit och antalet röster varje kandidat har fått meddelas i slutet av 
röstningsperioden. Valsystemet gör en anteckning om använd röst i röstlängden. 
 
Vid eventuella störningssituationer för röstningssystemet har förbundets styrelse rätt att avbryta 
valet på grund av tungt vägande skäl, enligt valnämndens presentation, och förflytta valet till att 
genomföras vid ett senare tillfälle. I ett sådant fall kommer de avgivna rösterna att diskvalificeras 
och valet kommer att arrangeras på nytt.  
 



 
10 § Valresultat  
 
Kandidaterna för väljarföreningen eller valförbunden som bildats av dessa arrangeras enligt antalet 
röster som de mottagit. Efter detta, markeras väljarföreningens eller valförbundets hela röstmängd 
som jämförelsetal för den person som har fått flest röster, för den som fått näst flest röster 
markeras hälften av detta, för den tredje markeras en tredjedel o.s.v.  
Ordningsföljden mellan kandidater som fått samma röstmängd eller jämförelsetal avgörs med 
lottning.  
 
Alla kandidater skall organiseras i den ordning som de slutliga jämförelsetalen ger. De 30 första 
som har de högsta jämförelsetalen blir valda till ordinarie medlemmar, och suppleanter blir 
maximalt de 10 nästföljande i ordningen.  
 
Om det finns lika många godkända kandidater för valet, som det finns antal valbara ordinarie 
ledamöter i fullmäktige, kommer valet inte äga rum, utan valberedningen bekräftar vid sitt 
sammanträde som hålls före valet, att kandidaterna har valts till medlemmar i fullmäktige.  
  
11 § Val av studentmedlemmar till fullmäktige 
 
Valet av studentmedlemmar till fullmäktige genomförs som ett separat val, på sådant sätt att 
förbundets studentmedlemmar endast får rösta på kandidater som ställer upp i valet av 
studentmedlemmar. De två studentkandidater som har fått flest röster blir valda till fullmäktiges 
studentmedlemmar, och de två studentkandidater som får näst flest röster blir valda till suppleanter 
för studentmedlemmarna. 
 
I valet av studentmedlemmar kan kandidaterna inte bilda väljarföreningar. 
 
12 § Validering och tillkännagivande av resultatet 
 
Valnämnden ska bekräfta valresultatet senast en vecka efter valperiodens avslut.  
Valnämnden ska skriftligen meddela de ledamöter och suppleanter som blivit valda till fullmäktige 
och utan onödigt dröjsmål informera om resultatet i Finsk Veterinärtidskrift till alla medlemmar i 
förbundet. 
 
De dokument som uppstår i samband med valet ska förvaras i förbundets arkiv under 
verksamhetsperioden för den valda fullmäktige. Valprotokollet skall bifogas protokollet från det 
första sammanträdet för den valda fullmäktige.  
 

 
 

 

 

 


