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Protokoll 

Protokoll över valet av arbetarskyddspersoner 

Arbetsplatsens namn _____________________________________________ 

Tid __________ / _______________ 

Som mötesordförande fungerade ___________________________________ 

och som sekreterare ________________________________________.  

Närvarande var följande medlemmar i valkommittén: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

§ 1 Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört. 

§ 2 Konstaterades att följande personer ställt upp som kandidater 

Uppdrag: Namn 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

[Val arrangeras inte om det bara finns en kandidat per uppdrag. Gå då till § 6] 

Då räknandet av poströster påbörjas bör beaktas, att röstningsresulta-
tet inte får tillkännages innan det egentliga valet avslutats. Under pau-
ser i räknandet får man inte på något sätt informera om resultatet in-
nan omröstningen i det egentliga valet upphör.  
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§ 3  Valförrättningen inleddes ___.___.20__ klockan _______, då den första  
 
  röstberättigade ___________________________ konstaterade att valurnan 

 är tom, varefter urnan tillslöts och förseglades. 
 
Valkommitténs medlemmar var närvarande vid valförrättningarna enligt följande: 
 
namn   ____________  _____________  ____________ 
 
____________________  kl ________ - ________  kl ________ - ________  kl _______ - ________ 

____________________  kl ________ - ________  kl ________ - ________  kl _______ - ________ 

____________________  kl ________ - ________  kl ________ - ________  kl _______ - ________ 

____________________  kl ________ - ________  kl ________ - ________  kl _______ - ________ 

____________________  kl ________ - ________  kl ________ - ________  kl _______ - ________ 

____________________  kl ________ - ________  kl ________ - ________  kl _______ - ________ 

____________________  kl ________ - ________  kl ________ - ________  kl _______ - ________ 

 

§ 4  Omröstningen avslutades ____._____.20___ klockan ______.  

 

[i fall av poströstning] Valkommittén stämplade poströstningens returkuvert och lade dem i 

  valurnan. Då fanns det sammanlagt _____ st returkuvert i valurnan. 

 

  Bristfälligt försända returkuvert sammanlagt ______ st. 

 

Valkommittén öppnade returkuverten, stämplade röstsedlarna och räknade dem. 

Utgående från räknandet konstaterades, att det under poströstningen lämnats  

 

  godkända röstsedlar  __________ 

  kasserade röstsedlar  __________ 

  tomma röstsedlar  __________ 

  röstsedlar sammanlagt  __________ 

  returkuvert utan röstsedlar   __________ 

 

Enligt de godkända poströstsedlarna konstaterades, att kandidaterna erhållit  

röster enligt följande: 

 

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 
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Mötet avbröts kl ________ och beslöts fortsätta ___.___.20___ kl _______. 

 

Mötet fortsatte ___.____.20___ kl _______.  

 

§ 5 

Valkommittén räknade röstsedlarna vid det ordinarie valet. Utgående från räk-

nandet konstaterades, att det under det ordinarie valet hade lämnats  

 

  godkända röstsedlar  __________ 

  kasserade röstsedlar  __________ 

  tomma röstsedlar  __________ 

  röstsedlar sammanlagt  __________ 

 
Enligt de godkända rösterna konstaterades, att kandidaterna erhållit röster enligt 

följande: 

 

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 

 

Valkommittén utökade det ordinarie valets röstningsresultat med 

röstningsresultatet från poströstningen och konstaterade, att kandidaternas röster 

fördelades enligt följande: 

 

[poströsterna och rösterna 

från det ordinarie valet 

räknas ihop]  _______________________ ____________ röster 

  

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 

   

  _______________________ ____________ röster 
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§ 6  När kandidaternas röstantal räknats, bestyrktes valresultatet.  
 
 Valda för perioden 20___ - 20___ är:  
 
 Uppdrag:   Namn 

 
 _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
  
 _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
 
 
§ 7  Detta protokoll justerades omedelbart och konstaterades följa mötets gång. 
 
§ 8 Mötet avslutades ___.___.20___ klockan ____. 

 
 
 
 
  ____________________________ ____________________________ 
  ordförandes underskrift  sekreterarens underskrift 
 
 
 

  ____________________________ ____________________________ 
  namnförtydligande   namnförtydligande 
 


