02.12.2019

Arcada studerandekår – ASKs valstadga
Kapitel I Allmänt
1 § Valstadgan
Dessa valstadgar kompletterar Arcada studerandekår - ASKs stadgar i fråga om val och medlemmars
beslutanderätt. Valstadgan fastställs på två (2) på varandra följande fullmäktigemöten med tre fjärdedels (3/4)
majoritet i enlighet med stadgarna. Val av personer sker enligt vad som fastställts i dessa stadgar. Valstadgan
är offentlig och bör således alltid finnas till påseende för medlemmarna på kårens kontor.

2 § Val
Fullmäktige väljs varje höst genom allmänna, proportionella och hemliga personval. Fullmäktiges
mandatperiod är ett kalenderår eller tills den nya fullmäktige konstituerat sig. Fullmäktigevalet hålls senast
andra veckan i november.
Styrelsen väljs av fullmäktige på fullmäktiges konstituerande möte på förslag av styrelsebildaren. Styrelsens
mandatperiod är ett kalenderår eller tills den nya styrelsen konstituerat sig.
Valnämnden tillsätts av fullmäktige. Valnämndens mandatperiod varar tills den nya valnämnden konstituerat
sig.
Andra funktionärer och dess mandatperioder utses av fullmäktige eller styrelsen vid behov.

Kapitel II Fullmäktige
3 § Val av valnämnden
Fullmäktige tillsätter varje år under vårmötet en valnämnd för fullmäktigeval. Valnämnden består av en
ordförande, vice ordförande och tre (3) till fem (5) ledamöter. Valnämnden utses bland studerandekårens
nuvarande och tidigare medlemmar samt bland Arcadas personal.
Personer som ingår i valnämnden kan inte ställa upp i valet. Om en ledamot i valnämnden ställer upp i val
avgår personen automatiskt från valnämnden. Fullmäktige kompletterar valnämnden vid behov.
Vid tillsättandet av valnämnden ska de olika specialföreningarna i fullmäktige representeras så väl som
möjligt. Som sekreterare för valnämnden fungerar generalsekreteraren eller ställföreträdare som inte får ställa
upp i valet.
Valnämnden är beslutsförd då ordförande eller vice ordförande och minst tre (3) ledamöter är personligen
eller genom videokonferens närvarande.

4 § Valnämnden
Valnämndens uppgift är att övervaka valet, tillsätta övriga valfunktionärer, godkänna kandidater, valförbund
och –cirklar, fastställa kandidatlistan, utse röstningsplatser, röstningstider samt valombud och utse datum för
en eventuell förhandsröstning. Samtliga personer i valnämnden och valfunktionärer har tystnadsplikt.

Inom maj fastställer valnämnden en kungörelse i vilken följande saker nämns:
●

när kandidatnomineringen börjar och slutar
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●

vem eller vilka valnämnden befullmäktigat att ta emot handlingar nämnda i detta kapitel

●

fastställda sätt, platser och tider för eventuell förhandsröstning,

●

fastställda röstningstider och röstningsplatser

●

när vallängden fastställs

●

övrig information om förrättandet av valet

Valnämnden sammanträder tre (3) veckor före valet inleds, d.v.s. första röstningstillfället. Under mötet
godkänns de behöriga kandidatnomineringar som inkommit.
Valnämnden godkänner röstsedlarnas utseende och instruktionerna för ifyllandet av dessa. Valnämnden utser
även ett tillräckligt antal valombud för övervakandet av röstningsplatserna.

5 § Kandidatlistor
Om det inkommit fler behöriga nomineringar än platserna i fullmäktige gör valnämnden upp en kandidatlista
som ska finnas till allmänt påseende senast dagen efter mötet.
Ordningen i kandidatlistan avgörs med lott. Först avgörs valförbundens ordning och sedan kandidaternas
ordning . Därefter förses varje kandidat med en nummer så att den som är överst på listan får nummer elva
(11) och den följande får nummer tolv (12) och så vidare.
Om det inkommit samma antal nomineringar som det finns platser i fullmäktige konstaterar valnämnden att
dessa är valda och att inget val arrangeras. I detta fall lottas ordningen av ledamöterna enligt samma ordning
som på kandidatlistan.
Om det inkommit färre nomineringar än det finns platser i fullmäktige skjuts valet upp med högst tre (3)
månader. Valnämnden utser nya tider för kandidatnominering och nya val- och eventuella
förhandsröstningsdagar.
Med hänvisning till ASK valstadga § 13 ska fyllnadsval ordnas såvida suppleanternas antal underskrider tio (10).

6 § Kandidater
Endast ordinarie medlemmar i Arcada studerandekår - ASK är valbara vid valet av fullmäktige. Kandidaterna
anmäler sig genom att fylla i en anmälningsblankett fastställd av valnämnden. Ur blanketten ska framgå
kandidatens fullständiga namn, institution, utbildningsprogram, födelsedatum, adress, e-post adress,
telefonnummer samt kandidatens egenhändiga underskrift. Dessutom kan på blanketten anges ett allmänt
känt smeknamn som används, tillsammans med namnet, på kandidatlistan samt övrig enligt valnämnden
nödvändig information. Blanketten returneras till valnämnden.
Om blanketter som inlämnats är felaktiga eller bristfälliga ska valnämnden anmärka om detta till kandidaten.
Anmärkning kan skickas per e-post eller ges personligen skriftligt. Kandidaten har fem (5) vardagar på sig att
rätta blanketten fr.o.m. anmärkning.

7 § Valförbund
En eller flera kandidater kan ingå i valförbund med varandra eller i ett valförbund som en registrerad förening
bildat. Valförbund skapas genom att kandidaterna tillsammans på en för ändamålet avsedd blankett anmäler
om bildandet av valförbund. I blanketten ska framgå valförbundets namn, det befullmäktigade ombudets samt
suppleantens fullständiga namn, födelsedatum och kontaktuppgifter. Ifall ett valförbund bildas i en registrerad
förenings namn ska det som bilaga även finnas en fullmakt från föreningen. Varje valförbund ska lämna in en
kandidatlista undertecknad av samtliga kandidater i valförbundet.
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En kandidat kan endast höra till ett valförbund. Till ett valförbund kan inte ingå flera kandidater än antalet
ordinarie medlemmar i fullmäktige.
En kandidat har rätt att utgå ur ett valförbund före den slutgiltiga kandidatlistan fastställts.
Om blanketter som inlämnats är felaktiga eller bristfälliga ska valnämnden anmärka om detta till ombudet
eller om ombudet är oanträffbar till dess suppleant. Anmärkning kan skickas per e-post eller ges personligen
skriftligt. Ombudet har fem (5) vardagar på sig att rätta blanketten fr.o.m. anmärkning. Ett valförbunds ombud
har rätt att ta bort en kandidat ur valförbundet som inte är valbar eller som ställt upp i flera än ett (1)
valförbund.

8 § Valcirkel
Två (2) eller flera valförbund kan ingå i valcirkel med varandra. Valcirklar skapas genom att valförbundens
ombudsmän tillsammans på för ändamålet avsedd blankett anmäler om bildandet av valcirkel. I blanketten ska
framgå valcirkelns namn, de befullmäktigade ombudens fullständiga namn, födelsedatum och
kontaktuppgifter. Till anmälan ska bifogas ombudets fullmakt från valförbundet undertecknat av samtliga
kandidater i valförbundet. Till en valcirkel kan inte ingå flera kandidater än antalet ordinarie medlemmar i
fullmäktige.

9 § Röstberättigade
Vid val av fullmäktige har varje ordinarie medlem i Arcada studerandekår-ASK en (1) röst.
Valnämnden godkänner vallängden senast tre (3) veckor före första röstningstillfället. Vallängden bör finnas till
allmänt påseende senast en (1) dag efter mötet. En ordinarie medlem har fem (5) vardagar tid att kräva
rättelse av vallängden varefter den anses vara fastställd om inga yrkanden om rättelse har inkommit. Om det
inkommit yrkanden om rättelse av vallängden bör valnämnden utreda yrkandet och fastställa vallängden
senast en (1) vecka före första röstningstillfället.

10 § Röstningsförfarandet
Valombuden på varje röstningsplats sammankommer i god tid före röstningsplatsen öppnas och väljer inom sig
en sekreterare som för protokoll. Röstningsplatserna öppnas på fastställd tid.
Röstningsplatsen ska ordnas på sådant sätt att valhemligheten bevaras och att nödvändiga instruktioner finns
till påseende. Den som kommer för att rösta, kontrolleras av valombudet och ska uppvisa studiekort eller
officiellt identitetsbevis varpå den röstberättigade ges en röstsedel. Efter att röstsedeln fyllts i ska den vikt,
med anteckningen på insidan, uppvisas för valombudet som stämplar den. Den röstberättigade sätter sedan
personligen röstsedeln i valurnan.
Då röstningsplatsen stängt räknar valombuden de avgivna röstsedlarna på ett säkert ställe och kontrollerar
antalet avgivna röster med vallängden. Valombuden meddelar valnämnden resultatet samt överlämnar
samtliga röstsedlar och protokollet, vilket är undertecknat av alla ombud.
Den elektroniska röstningen sker före den fysiska röstningen, och håller på i minst en (1) och högst sju (7)
dagar. De fysiska röstningsplatserna skall vara öppna under minst en (1) dag och minst fyra (4) timmar i sträck.
Valnämnden går igenom protokollen från röstningsställena, genomför en kontrollräkning av alla angivna
röstsedlar och jämför antalet med antalet i vallängden. De röstsedlar som inte är ifyllda i enlighet med
instruktionerna ( § 10 2. mom.) förkastas.

11 § Resultat
Då rösterna är kontrollräknade ordnas valförbunden och valcirklarna enligt respektive valförbunds eller
valcirkels röstetal. Om två (2) eller flera valförbund fått samma antal röster avgörs deras ordningsföljd med
Arcada studerandekår – ASK
Majstadsgatan 11
00560 Helsingfors

02.12.2019

lott. Därefter ges den kandidat i valförbundet eller valcirkeln som fått flest röster som jämförelsetal
valförbundets eller -cirkelns hela röstetal, den som fått näst mest röster halva (1/2) valförbundets eller cirkelns röstetal den tredje en tredjedel (1/3) och så vidare. Alla kandidater sätts i den ordning som deras
respektive jämförelsetal anger, om två (2) eller flera kandidater har samma röstetal avgörs deras ordning med
lott. Därefter förklaras de femton (15) första kandidaterna på listan valda.
Valresultatet ska kungöras och finnas till allmänt påseende senast klockan 12 dagen efter valet.

12 § Suppleanter
Till fullmäktige väljs upp till femton (15) suppleanter, som ordnas enligt jämförelsetal. Vid en
fullmäktigeledamots frånvaro, ersätts ledamoten med den suppleant inom det egna valförbundet med högst
jämförelsetal.
Ifall valförbundet inte har suppleanter närvarande, väljs den fullmäktigesuppleant med högst jämförelsetal. .
Ifall inga lediga suppleanter finns, faller rösten bort.
I fall en fullmäktigeledamot avgår, frivilligt eller på grund av att ledamoten inte längre är valbar enligt stadgan
ersätts ledamoten av den suppleant inom valförbundet som har det högsta jämförelsetalet i dess ställe. Om
valförbundet inte har suppleanter ges rösten till den suppleant som har det högsta jämförelsetalet. En
obunden ledamots röst delas ut enligt samma princip. Om en invald fullmäktigeledamot väljs in i styrelsen
eller anställs av studerandekåren kan ledamoten inte samtidigt fungera som fullmäktigeledamot. Då
styrelseuppdraget eller anställningen avslutas återupptar ledamoten sin plats i fullmäktige.

13 § Fyllnadsval
Fullmäktige kan vid behov ordna fyllnadsval. Fyllnadsval ordnas då suppleanternas antal underskrider tio (10).
Fyllnadsvalet ordnas inom två (2) månader efter att behovet av fyllnadsval konstaterats av fullmäktiges
presidium. Presidiet informerar omedelbart valnämndens ordförande om behovet av fyllnadsval och
fullmäktige bestyrker beslutet på följande fullmäktigemöte. Fyllnadsvalet ordnas enligt samma valordning som
det egentliga valet.
Den valnämnd som vid stunden har mandatperiod ansvarar för anordnandet av fyllnadsvalet. Om valnämnden
inte är beslutsförd ska valnämnden fyllas på enligt behov vid samma fullmäktigemöte där beslut om fyllnadsval
fattas.
De i fyllnadsvalet invalda kandidaterna ordnas sinsemellan enligt jämförelsetalen och läggs till efter den sista
suppleanten i den existerande vallistan. De existerande valförbunden kan fylla på sina listor inför fyllnadsvalet.

14 § Byte av valförbund
Fullmäktigeledamöter kan byta valförbund under mandatperioden p.g.a. tyngande skäl. Detta kan handla om
byte av studieinriktning, eller grova oenigheter med nuvarande valförbund. Byte av valförbund, eller
grundande av ett nytt valförbund sker med skriftlig anmälan till valnämnden som godkänner ändringen.
Ledamöter som byter valförbund behåller sin plats i fullmäktige och dess egentliga röstetal överförs till det nya
valförbundet. Listan på valförbund uppdateras enligt de nya sammanlagda egentliga röstetalen.

Kapitel III Styrelsen
15 § Styrelseval
Fullmäktige väljer en styrelsebildare genom majoritetsval. Styrelsebildaren ska väljas senast under höstmötet.
Styrelsebildaren föreslår ordförande och styrelse på fullmäktiges konstituerande möte. Fullmäktige kan
förkasta eller godkänna förslaget..
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Om förslaget inte godkänns av fullmäktige, förrättas nyval av styrelsebildare. Den tidigare valda
styrelsebildaren kan ställa upp för omval. Valförfarandet fortsätter ända tills fullmäktige godkänner
styrelsebildarens förslag.
Fullmäktige kan senare komplettera styrelsen vid behov. Styrelsen föreslår för fullmäktige en person som de
anser vara passande för uppdraget och fullmäktige godkänner eller förkastar förslaget med enkel majoritet.
Valbara till styrelsen är ordinarie medlemmar i Arcada studerandekår - ASK.

Kapitel IV Studeranderepresentanter
16 § Val av studeranderepresentanter
ASK väljer studeranderepresentanter till olika organ inom Arcada. Enligt yrkeshögskolelagen (932/2014) § 41
tillhör val av representanter till högskoleaktiebolagets styrelse, omprövningsnämnden, institutionsråd samt
kvalitetsråd till studerandekårens särskilda uppgifter.

●

Högskoleaktiebolaget: I högskoleaktiebolagets styrelse finns en (1) studeranderepresentant med
mandatperioden två (2) år. Representanten väljs bland samtliga studerande i Arcada. Val av
studerandes representant sker på fullmäktigemöte. Valet hålls i god tid innan mandatperioden för
den föregående representanten upphör. Studerande är valbar om hen vid val har beräknad studietid
som täcker över hälften mandatperioden.

●

Omprövningsnämnden: I omprövningsnämnden har ASK en (1) representant samt en (1) suppleant.
Mandatperioden för omprövningsnämnden är två (2) år. Val av studeranderepresentant och
suppleant sker på fullmäktigemöte. Alla ASK medlemmar är valbara till omprövningsnämnden,
dessutom ska studerandes beräknade studietid täcka över hälften av mandatperioden.

●

Institutionsråd: Arcada består av fem institutioner och ASK väljer samtliga studeranderepresentanter
och suppleanter till dessa. Val av studeranderepresentanter och suppleanter sker på fullmäktigemöte.
Kvalitetsrådets mandatperiod är två (2) år. Alla ASK medlemmar är valbara till kvalitetsrådet,
dessutom bör studerandes beräknade studietid täcka mandatperioden.
·
·
·
·
·

Institutionen för för ekonomi och affärsanalys (1 representant, 1 suppleant)
Institutionen för energi- och materialteknologi (1 representant, 1 suppleant)
Institutionen för hälsa och välfärd (1 representant, 1 suppleant)
Institutionen för vård (1 representant, 1 suppleant)
Institiutionen för kultur och kommunikation (1 representat, 1 suppleant)

●

Kvalitetsråd:Högskolan har ett kvalitetsråd vars uppdrag är att säkerställa att verksamheten i
högskolan på alla nivåer håller en hög och jämn kvalitet. Till kvalitetsrådet utser fullmäktige två (2)
studeranderepresentater och två (2) suppleanter. Kvalitetsrådets mandatperiod är två (2) år. Alla ASK
medlemmar är valbara till kvalitetsrådet, dessutom bör studerandes beräknade studietid täcka
mandatperioden.

●

Forskningsråd: Högskolan har ett forskningsråd vars uppdrag är att slå vakt om att kontinuerlig
kunskapsutveckling alltid ligger i som grund för Arcadas verksamhet. Forskningsrådet tar gemensamt
initiativ till innovationer och forskningssamarbete samt verkar för att öka den tvärfackliga och
tvärdisciplinära FUI-verksamheten vid Högskolan. Forskningsrådet fungerar som Högskolans
publikationskommitté.
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Fullmäktige utser en (1) representant till forskningsrådet för en mandatperiod om ett (1) år.

Kapitel V Övrigt
17 § Övriga förtroendevalda
Styrelsen utser och avsätter funktionärer vid behov. Vid avsättning av funktionärer följer styrelsen ASKs
riktlinjer för trivsel (Code of Conduct).
Styrelsen utser, anställer och ingår arbetsavtal med eventuella anställda för studerandekåren.
Fullmäktige väljer övriga förtroendevalda i enlighet med samtliga stadgedokument.

Dessa stadgar har godkänts på studerandekårens fullmäktigemöten 23.4.2019 och 10.9.2019
Dessa stadgar har fastställts av Arcadas rektor Mona Forsskåhl 2.12.2019
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