För poströster gäller följande.
När kan poströstning ske
Poströstning ska i möjligaste mån undvikas. Istället ska alternativa mötesformer
som virtuella mötesplatser på webben, telefon, videoteknik etc användas.
Men när särskilda skäl finns så används denna möjlighet. Som särskilda skäl ska
räknas; stort geografiskt avstånd (oftast då fler än 3 län berörs) eller då en stor
del av medlemmarna arbetar oregelbundna tider. Det som kan kännetecknas
vara vanliga förhinder såsom ledigheter av olika slag, hög arbetsbelastning eller
enbart dålig ekonomi inom en lokal förening. Men dessa kan inte räknas som
särskilda skäl. När poströstning sker ska denna möjlighet ges till samtliga
röstberättigade medlemmar.
Definition av poströstning.
Med poströstning menas att röst lämnas till årsmöte genom antingen e-post,
vanligt brev, sms eller webbaserade röstningar som kan avidentifiera varje röst.
I vilka frågor ska poströstning få ske?
Poströstning ska i första hand ske vid personval (där samtliga nominerade är
möjliga att rösta på finns med på en lista och där det finns ett förslag från en
valberedning). Poströstning kan också ske i frågor där alternativen är få och
tydliga (ja och nej frågor). I enskilda frågor kan också rådgivande
medlemsomröstningar ske.
Bestämmande om poströstning
Samma regler gäller här som när det gäller kallelseregler till medlemsmöte. Dvs
det är styrelsen som avgör om poströstning ska tillämpas, eller om minst en
femtedel av medlemmarna skriftligen begär det.
Även ett årsmöte kan självt besluta om att poströstning ska tillämpas vid nästa
tillfälle och i vilken/a fråga poströstningen ska ske.
Kallelseförfarande och handlingar
När poströstning tillämpas ska handlingarna vara ute i så pass god tid att de
röstberättigade minst har 5 arbetsdagar på sig för att rösta, och minst kunna
vara avgivna 1 dag före huvudmötet.
Röstningsregler
Vid poströstning ska en särskild blankett användas. ”Förkryssade” blanketter är
inte tillåtet och ska förklaras som ogiltiga. Vid personval ska enbart ett
röstningsalternativ finnas, dvs ja. (Röstningsalternativet nej används inte vid
personval).
Vid poströstning och personval gäller enbart ”första ledets röstning”. D.v.s.
poströsten gäller inte vid ett s.k. jämkat förslag, då det är de röstberättigade vid
huvudmötet som fäller avgörande.
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