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Fastställande av 
omröstnings- och 
valordningen
i enlighet med 5 § punkt 14 i förbundets stadgar 

”Närmare bestämmelser om valet av kongressombud finns i den omröstnings-  
och valordning som fullmäktige godkänt.”

Förbundets fullmäktige fastställde omröstnings- och valordningen 25.11.2021.

Beslut om 
förbundskongressen
Tidpunkt och ort för förbundskongressen

5 § punkt 1 i förbundets stadgar
”Ordinarie förbundskongress hålls vart femte (5) år under första hälften av kalen-

deråret. Extraordinarie förbundskongress hålls om förbundskongressen, förbundets 
styrelse eller fullmäktige anser det behövligt eller om så många fackavdelningar att 
antalet medlemmar i dem utgör minst en tredjedel (1/3) av antalet medlemmar i 
förbundets samtliga fackavdelningar skriftligen begär detta av styrelsen för ett visst 
ärende. Närmare tidpunkt och ort för förbundskongressen bestäms av styrelsen.”

Förbundets styrelse fastställde 27.1.2022: Förbundskongressen hålls 22–24.5.2023 
i tammerfors, i tammerforshuset.

Meddelande om förbundskongressen

5 § punkt 2 i förbundets stadgar
“Om förbundskongressen ska meddelas per brev till fackavdelningarna senast sex 

(6) månader före en ordinarie förbundskongress och senast tre (3) månader före en 
extraordinarie förbundskongress. Den egentliga möteskallelsen och meddelande om 
ärenden som behandlas vid förbundskongressen skickas skriftligen eller elektroniskt 
till kongressombuden och fackavdelningarna senast två (2) veckor innan förbunds-
kongressen inleds. Vid en extraordinarie förbundskongress kan beslut fattas endast 
gällande de ärenden för vilka kongressen har sammankallats.”

Förbundskongressen tillkännages fackavdelningarna per brev, i tekijä-tidningen 
och i separat överenskomna tidningar senast 21.11.2022.
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kallelsen till förbundskongressen och meddelande om ärenden som behandlas vid 
förbundskongressen tillkännages de valda kongressombuden och fackavdelning-
arna senast 7.5.2023.

Motioner till förbundskongressen 

5 § punkt 6 i förbundets stadgar
”Föredragningslistan för förbundskongressen uppgörs av styrelsen. Ärenden som 

är avsedda till behandling av en ordinarie förbundskongress ska skriftligen inlämnas 
till styrelsen senast fyra (4) månader före förbundskongressen.”

Motionerna inlämnas skriftligen till förbundets styrelse senast 21.1.2023.

Beslut om val
Meddelande om valdatum, kandidatnominering 
och antalet ombud

Omröstnings- och valordning 2023
Förbundets styrelse ska senast tre (3) månader innan valet inleds meddela fackav-
delningarna om tidpunkten för valet, hur många ombud som väljs från varje valkrets 
och när kandidatnomineringen ska vara genomförd.

Om antalet kandidater som uppställts i valkretsen inom tidsfristen inte överskrider 
antalet ombud som kan väljas från valkretsens område, behöver en omröstning inte 
förrättas, utan de som uppställts som kandidater blir valda.

Valdatum
Förbundets styrelse fastställde 19.8.2021 datumen för valet. 

elektroniskt val 10.3–31.3 och poströstning 10.3–31.3.2023. 
meddelande om valet ska skickas till fackavdelningarna senast 9.12.2022

Valsätt

5 § punkt 13 i förbundets stadgar
”Vid val tillämpas proportionellt valsätt så att varje röst avges till någon kandidat 

på kandidatlistan. Den som på varje kandidatlista får det största antalet röster får 
som jämförelsetal kandidatlistans hela röstetal, den andra får hälften av röstetalet, 
den tredje en tredjedel av röstetalet och så vidare. De valda fastställs i den ordning 
som kandidaternas jämförelsetal utvisar. Vid lika röstetal avgör lotten.”
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Valkretsar och antalet 
ombud per valkrets
Fastställande av valkretsgränser

5 § punkt 8 i förbundets stadgar
”Kongressombuden till den ordinarie förbundskongressen väljs enligt valkrets. 

Valkretsarna definieras i omröstnings- och valordningen. Kongressombud vid en 
extraordinarie förbundskongress är de ombud som valts till den ordinarie förbunds-
kongressen.”

5 § punkt 10 i förbundets stadgar
”Kongressombuden väljs så att en täckning i valkretsarna per region, avtalsbransch 

och sektor säkerställs på så sätt att för varje avtalsbransch med mer än 600 med-
lemmar bildas en (1) landsomfattande valkrets enligt medlemsantal, eller regionala 
valkretsar enligt regionala valkretsar i statliga val, eller sex (6) regionala valkretsar. 
Avtalsbranscher med mindre än 600 medlemmar kan inom sektorn sammanräknas 
med en annan valkrets.”

Förbundets styrelse har 11.12.2021 fastställt industrifackets valkretsar enligt följande:
kollektivavtalet för teknologiindustrin och försvarsministeriets arbetsplatser utgör 

en valkrets som bildas enligt valkretsarna i de statliga valen 2019. de övriga följer 
den riksomfattande valkretsindelningen enligt följande: 

På grund av en ändring i kontorsorganisationen och på grund av att avtalsbrans-
chen försvarsministeriets arbetsplatser avskaffades fastställde förbundets styrelse 
12.11.2021 valkretsarna enligt följande: 

Teknologiindustrin och Teknisk service och underhåll
01 helsingfors
02 nyland
03 egentliga Finland
04 satakunta
05 tavastland
06 Birkaland
07 sydöstra Finland
08 savolax-karelen
09 vasa
10 mellersta Finland
11 Uleåborg
12 lappland
13 landskapet Åland

14 Gruvbranschen

15 Plåt- och industriisoleringsbranschen

16 Mekaniska skogsindustrin och Bioindustrin
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17 Snickeriindustrin

18 Bil- och maskinbranscherna

19 Plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin, 
Båtbyggnadsindustrin, Borst- och penselbranschen

20 Kemiska basindustrin

21 Glaskeramiska industrin, Fiskars Finland Oy Ab:s arbetstagare, Ädelmetall-
branschen, Glasning, byggnadsinglasning och glasförädlingsbranschen

22 Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin

23 Gummiindustrin

24 Sko- och läderindustrin

25 Bildäcksbranchen

26 Medie- och tryckeribranschen

27 Textil- och modebranschen 

28 Skogsbranschen, Plantskolebranschen 

29 Skogsmaskinsbranschen, Torvproduktionsbranschen

30 Utdelare, Direktutdelning

31 Textilvårdsbranschen

32 Trädgårdsbranschen, Grön- och miljöanläggningsbranschen

33 Kommunikationsbranschens tjänstemän (Grafinet)

34 Landsbygdsnäringarna, Pälsbranschen

Antal ombud per valkrets

5 § punkt 9 i förbundets stadgar 
“Från varje valkrets utses ett (1) ombud per varje påbörjat 300-tal medlemmar. 

Medlemsantalet i varje valkrets beräknas enligt antalet ordinarie medlemmar som 
står till arbetsmarknadens förfogande per den sista dagen av det kalenderår som 
föregår året före förbundskongressen.”

antalet ombud fastställs enligt medlemsantalet 31.12.2021.

Förbundets styrelse fastställde 27.1.2022 antalet medlemmar i valkretsarna enligt 
den 31.12.2021 enligt vilket antalet kongressombud i valkretsarna fastställs.
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Uppställande av 
kandidater
Valbarhet

5 § punkt 11 i förbundets stadgar 
”Vid val av kongressombud är fackavdelningarnas ordinarie medlemmar som står 

till arbetsmarknadens förfogande röstberättigade och valbara.”

valbara kandidater är fackavdelningarnas ordinarie medlemmar som står till arbets-
marknadens förfogande och som har betalat medlemsavgiften tre (3) månader innan 
kandidatlistorna lämnats in. icke valbara är medlemmar i fackavdelningarna med 
full ålderspension eller invalidpension. medlemmar som står i ett anställnings- eller 
praktikförhållande till förbundet är inte valbara som kongressombud. 

den som står till arbetsmarknadens förfogande är 
 ʯ löntagare i åldern 15–68 år och arbetslös arbetssökande
 ʯ företagarmedlem 
 ʯ deltidspensionär
 ʯ en ordinarie medlem som enligt stadgarna är befriad från medlemsavgiften, om 

någon av ovanstående punkter uppfylls

valbara är medlemmar som har anslutit sig före 31.10.2022.

Bildande av valmansförening

Omröstnings- och valordning 2023
”En valmansförening kan bildas av minst 10 medlemmar, som betalt sin medlems-

avgift minst tre (3) månader innan kandidatlistorna lämnas in. Valmansföreningen 
väljer en av sina medlemmar till kandidat. Valmansföreningens grundare måste 
tillhöra samma valkrets. En medlem får endast vara med i en valmansförening. 

Valmansföreningen kan ha endast en valbar kandidat. Den som ställer upp som 
kandidat ska skriftligen ge sitt samtycke till sin kandidatur. 

Valmansföreningen ska inom sig välja ett ombud och en ersättare för ombudet.”

medlemmar som har anslutit sig före 31.10.2022 kan vara undertecknare. 

Bildande av valförbund samt antal kandidater

valmansföreningar kan bilda ett valförbund, genom att överenskomma om det skriftligt. 
valmansföreningarnas ombud väljer bland sig en som fungerar som valförbundets 
ombud samt en ersättare, som undertecknar avtalet om att bilda ett valförbund. 

en valmansförening kan ansluta sig till endast ett valförbund. Olika valförbund 
kan inte bilda valförbund sinsemellan.

varje valmansförening tar beslut om att ansluta sig till ett valförbund. en val-
mansförening kan också befullmäktiga sitt ombud att besluta om anslutningen till 
ett valförbund.
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antalet kandidater i ett valförbund kan vara högst dubbelt så stort som antalet 
kongressombud i valkretsen, utökat med en kandidat per varje påbörjade tusen 
(1000) medlemmar i valkretsen. 

[kongressombud x 2 + 1/varje påbörjade 1000 medlemmar]

valförbundens kandidater ställs upp per valkrets i alfabetisk ordning på en sam-
manställd kandidatlista. 

Förbundets styrelse fastställde 27.1.2022 antalet medlemmar i enlighet med 
valkretsarna 31.12.2021 och därmed fastställdes kongressvalets antal ombud/
valkrets samt det maximala antalet kandidater som valförbunden kan uppställa 
i varje valkrets.

Granskning av valhandlingar

valmansföreningarnas och valförbundens handlingar tas emot och granskas på det 
sätt som centralvalnämnden beslutar.

grundandet av valmansföreningar avslutas 31.1.2023 kl.16.00, varefter granskningen 
inleds.

valkretsarnas granskningsarbetsgrupper tar emot valmansföreningarnas och 
valförbundens stiftelseurkunder 31.1.2023 klockan 12.00–16.00. efter det inleds 
granskningen.

kandidaternas valbarhet och undertecknarnas rätt att fungera som grundare av 
valmansföreningar kontrolleras från förbundets medlemsregister eller skriftligen 
på ett annat bevisligen tillförlitligt sätt. 

valkretsens arbetsgrupp för granskning meddelar valmansföreningens eller 
valförbundets ombud omedelbart om fel som upptäcks under granskningen, i 
enlighet med förbundets centralvalnämnds anvisningar. 

Felen i handlingarna bör korrigeras och rättas till senast 10.2.2023 kl. 10.00.

sammanställningen av valförbundens och valmansföreningarnas kandidatlistor 
bör vara kontrollerade och sparade i valsystemet senast 2.2.2023 kl. 18.00
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Rösträtt
Röstberättigade

5 § punkt 11 i förbundets stadgar
”Vid val av kongressombud är fackavdelningarnas ordinarie medlemmar som står 

till arbetsmarknadens förfogande röstberättigade och valbara.”

röstberättigade är de ordinarie medlemmar i fackavdelningarna som har betalat 
sina medlemsavgifter för minst tre (3) månader före den första röstningsdagen 
och som på begäran kan intyga det, eller som har antecknats i förteckningen över 
röstberättigade. 

de medlemmar i fackavdelningarna som har full ålderspension eller som har 
invalidpension är inte röstberättigade

den som står till arbetsmarknadens förfogande är 
 ʯ löntagare i åldern 15–68 år och arbetslös arbetssökande
 ʯ företagarmedlem 
 ʯ deltidspensionärer
 ʯ en ordinarie medlem som enligt stadgarna är befriad från medlemsavgiften, om 

någon av ovanstående punkter uppfylls

medlemmar som har anslutit sig senast 10.12.2022 är röstberättigade.

medlemmar som har anslutit sig till industrifacket rf:s fackavdelning före 10.12.2022 
och som står till arbetsmarknadens förfogande kan införas i listan över röstbe-
rättigade. den röstberättigade bör ha betalat sina medlemsavgifter för minst 
tre månader senast 10.3.2023. 

Bevis på rösträtt

För att kunna utöva sin rösträtt måste väljaren visa upp ett bevis på rösträtt, som skickats 
av förbundets centralvalnämnd. För att en väljare ska kunna få bevis på rösträtt bör 
fackavdelningen upprätthålla sitt medlemsregister och uppdatera medlemmarnas 
personuppgifter.

På basen av uppgifterna i förbundets medlemsregister skickas beviset på rösträtt 
till alla röstberättigade medlemmar.

röstningsmaterial inför omröstningen skickas per post till de röstberättigade 
medlemmarna senast 6.3.2023.

Fackavdelningens ansvar för sina medlemmars rösträtt

Fackavdelningen ansvarar för att granska sina medlemmars personuppgifter och 
kontrollera medlemskapet enligt den aktuella lista som förbundet skickar gällande 
de röstberättigade. Fackavdelningen bör rätta felaktiga uppgifter i förbundets 
medlemsregister på det sätt som fastställts av förbundets centralvalnämnd.
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medlemslistorna skickas till fackavdelningarna för granskning 25.1.2023. gransk-
ningen av medlemslistorna i fackavdelningarna avslutas 6.2.2023 kl. 16.00.

Medlemmens ansvar för sin rösträtt

För att säkerställa att valmaterialet når fram, ska varje medlem själv kontrollera sina 
medlemskaps- och adressuppgifter, antingen via e-tjänsten, via sin egen fack-
avdelning, regioncentret eller medlemsenheten på huvudkontoret, i synnerhet om 
medlemmen misstänker att adressuppgifterna kan vara bristfälliga eller felaktiga.

en röstberättigad medlem som inte fått sitt röstningsmaterial per post har fortfa-
rande en möjlighet att utöva sin rösträtt i det elektroniska valet. det här förutsätter 
att medlemmen omedelbart ber fackavdelningen om att utreda rösträtten.

Fackavdelningen granskar om medlemmen har rösträtt och efter att rösträtten 
konstaterats, ansöker å sin medlems vägnar om rösträtt i det elektroniska valet, 
i enlighet med centralvalnämndens direktiv. 

Fackavdelningen bör senast 23.3.2023 kl 12.00 ansöka å sin medlems vägnar om 
rösträtt i det elektroniska valet från förbundets huvudkontor. 

Utgående från utredningar och övervägande bifogar förbundets huvudkontor 
medlemmens uppgifter till listan över röstberättigade samt meddelar medlemmen 
om rätten att rösta i det elektroniska valet. 

Om en medlem konstateras ha röstat två gånger eller på annat sätt handlat vilsele-
dande, bör förbundets styrelse vidta åtgärder, så att fackavdelningen kan utesluta 
hen ur förbundet i enlighet med förfaringssätten i 3 § 11 § i fackavdelningens stadgar. 

Verkställande av valet 
samt organisationen
Förrättande av val

5 § punkt 12 i förbundets stadgar
“Val av kongressombud förrättas per post, genom dataförbindelse, vid särskilda 

röstningstillfällen, eller genom en kombination av dessa.”

Förbundets centralvalnämnd

Förbundets styrelse fungerar som förbundets centralvalnämnd.
Förbundets styrelse har 19.8.2021 beslutat att poströstning och elektronisk röstning 

används vid förbundskongressvalet 2023. 
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Förbundets centralvalnämnd sköter de ärenden som föreskrivs i 5 § i förbundets 
stadgar och i föreningslagen samt ser till att tidpunkterna som hör samman med 
dem iakttas. vidare tolkar centralvalnämnden stadgarna och omröstnings- och 
valordningen, beslutar om valanvisningarna samt fastställer valresultatet.

valresultatet fastställs 5.4.2023 kl. 13.00.

Förbundets centralvalnämnd har till uppgift att
 ʯ fastställa antalet kongressombud och kandidater för valkretsarna och meddela 

dem till fackavdelningarna 
 ʯ besluta om valmaterial, valets organisation, valobservatörer och andra anvis-

ningar gällande valet
 ʯ i enlighet med de statliga valens valkretsar utse en arbetsgrupp för granskning 

i varje valkrets (2 medlemmar + teknisk person/valkrets)
 ʯ utse minst 7 arbetsgrupper för granskning i de riksomfattande valkretsarna (2 

medlemmar + teknisk person/arbetsgrupp)
 ʯ dra lott om valförbundens ordning. Först dras lott om ordningen för de valför-

bund som förekommer i varje valkrets. därefter dras lott om ordningen för övriga 
valförbund samt för enskilda listor. valförbunden betecknas med a, B, c osv.

 ʯ fastställa valförbundens och valmansföreningarnas beteckningar samt besluta 
om kandidaternas numrering. valförbundens kandidater numreras alfabetiskt 
enligt valkrets. numreringen börjar med nummer 2. varje kandidat får ett nummer. 

 ʯ uppgöra och sända ut materialet gällande den elektroniska röstningen och 
poströstningen. 

 ʯ besluta om vem som tolkar otydliga röstsedlar
 ʯ på basis av fattade beslut förhandla om valrelaterade frågor med arbetsgi-

varförbunden

valobservatörer och fackets ombudsmän har rätt att följa med arbetet i fack-
avdelningarnas valkommittéer. de får göra anmärkningar och rapportera till 
förbundets centralvalnämnd om händelserna. 

Förbundets huvudkontor trycker allt valmaterial och levererar det till de röstbe-
rättigade medlemmarna.

Arbetsgruppen för granskning underställd förbundets 
centralvalnämnd har till uppgift att:

 ʯ nominera kandidater
 ʯ arbetsgruppen för granskning

 ʯ tar emot valmansföreningarnas och valförbundens stiftelseurkunder vid en 
tidpunkt som fastställts av förbundets centralvalnämnd. handlingar som 
lämnas in för sent tas inte emot.

 ʯ granskar valmansföreningarnas och valförbundens stiftelseurkunder
 ʯ granskar kandidaternas valbarhet samt huruvida valförbundens och val-

mansföreningarnas undertecknare har rätt att grunda valförbund/val-
mansföreningar.
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Beräkning och fastställande av valresultatet 
för en valkrets samt andra åtgärder

Förbundets centralvalnämnd beräknar och fastställer valresultatet i enlighet med 
förbundets stadgar och omröstnings- och valordningen.

centralvalnämnden fastställer valresultatet per valkrets 5.4.2023 kl. 13.00 

Omröstning
Förbundets centralvalnämnd

Förbundets centralvalnämnd ansvarar för att omröstningen genomförs som elek-
tronisk röstning och poströstning samt för därtill hörande åtgärder. 

röstningsmaterialet ska skickas till röstberättigade medlemmarna senast dagen 
innan röstningen inleds.

valmaterialet postas senast 6.3.2023 till industrifackets fackavdelningars röstbe-
rättigade medlemmar vars medlemsuppgifter är uppdaterade.

Omröstning

Omröstningen sker antingen elektroniskt eller som poströstning. den röstberättigade får 
endast använda ett röstningssätt. Om en röstberättigad av misstag har använt både 
elektronisk röstning och poströstning, beaktas i första hand den elektroniska rösten.

Elektronisk röstning
de röstberättigade kan rösta elektroniskt 10.3.2023 kl. 09.00–31.3.2023 kl. 12.00

vid den elektroniska röstningen identifierar den röstberättigade sig i tjänsten 
genom stark autentisering. efter identifiering väljer väljaren den kandidat i sin 
valkrets som hen vill rösta på och bekräftar sin röst.

Poströstning
de röstberättigade kan poströsta 10.3–31.3.2023. returkuvertet bör ha anlänt till 
den adress som förbundets centralvalnämnd anvisat senast kl. 12.00 den dag då 
omröstningen avslutas. de returkuvert som inkommit efter den utsatta tiden förkastas.

den röstberättigade skriver kandidatens nummer på valsedeln från samman-
ställningen av kandidatlistorna. valsedeln returneras i ett slutet returkuvert enligt 
anvisningarna från förbundets centralvalnämnd så att kuvertet finns i central-
valnämndens postbox senast kl. 12.00 samma dag som omröstningen avslutas. 

i röstningsanvisningarna anvisas poströstarna om att att sista dag att posta 
returkuvertet är 27.3.2023.
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Röstningsleverantörens uppgifter

Förbundets styrelse ingår ett avtal med den som utför omröstningen i enlighet 
med denna omröstnings- och valordning.

den elektroniska röstningen, poströstningen och beräkningen av rösterna utförs 
av Futunio Oy/ Postnord strålfors Oy.

leverantören ansvarar för:

 ʯ röstningsmaterialet har levererats till de röstberättigade före 10.3.2023.
 ʯ det elektroniska röstningssystemet är tillförlitligt och fungerande under hela 

valet.
 ʯ den röstberättigade kan endast använda ett röstningssätt
 ʯ Poströsten förkastas om den röstberättigade har röstat elektroniskt.
 ʯ rösträkningen blir utförd.
 ʯ resultatet av omröstningen är inte i någon annans kännedom än leverantören, 

ända tills valet är genomfört. 
 ʯ överlämnar senast 4.4.2023 kl. 16.00 resultatet av omröstningen elektroniskt 

till förbundets centralvalnämnd samt valkretsvis angivet de elektroniska 
rösterna, poströsterna och de förkastade rösterna skilt för sig. 

när rösträkningen inleds bör beaktas att resultatet av omröstningen inte får 
vara känt förrän valet är avslutat. Under rösträkningen får ingen information om 
rösträkningsresultatet rapporteras innan valets omröstning är slutförd. .

Fackavdelningarnas röstningstillfällen 

Fackavdelningens styrelse 
 ʯ tar beslut om huruvida fackavdelningen ska arrangera röstningsaktiveringstill-

fällen, med möjlighet till elektronisk röstning. 
 ʯ om fackavdelningen beslutar arrangera röstningstillfällen

 ʯ ska fackavdelningen, i god tid innan grundandet av valkommittéer, uppgöra en 
förteckning över arbetsplatserna inom fackavdelningens verksamhetsområde

 ʯ ska fackavdelningen grunda en central valkommitté. Utgående från ovannämnda 
förteckning ska fackavdelningen grunda ett tillräckligt antal valkommittéer, 
både arbetsplatsvisa samt ambulerande valkommittéer. Fackavdelningens 
centrala valkommitté kan också vara den enda valkommittén. Om det finns 
flera fackavdelningar på orten eller arbetsplatsen kan de grunda gemen-
samma valkommittéer.

 ʯ ska fackavdelningens styrelse meddela röstningstillfällena till förbundets kon-
tor samt uppgifterna på de valkommittéer som handhar röstningstillfällena. 

Fackavdelningens styrelse bör senast 17.2.2023 kl. 16.00 meddela förbundets 
huvudkontor om arrangerande av röstningsaktiveringstillfällen. 
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Fackavdelningens centrala valkommitté och övriga valkommittéer

Fackavdelningens centrala valkommitté samt övriga valkommittéer består av minst 
tre (3) och högst fem (5) medlemmar samt lika många ersättare. medlemmarna bör 
väljas till sina uppdrag. av de ordinarie medlemmarna ska en vara ordförande, en 
vice ordförande och en sekreterare.

en valkommitté är beslutför när minst hälften av medlemmarna är närvarande, 
av vilka en är ordförande eller vice ordförande. 

alla valkommittéer ska noggrant bekanta sig med omröstnings- och valordningen 
och de övriga valanvisningarna.

Fackavdelningen bör senast 17.2.2023 kl 16.00 meddela förbundets huvudkontor 
de valda medlemmarna i valkommittéerna. 

Röstningstillfällen och planering av åtgärder

Fackavdelningens centrala valkommitté ska tillsammans med fackavdelningens 
övriga valkommittéer sammanträda för att upprätta ett register över röstningsställen 
enligt anvisningar från förbundets centralvalnämnd, samt göra upp en detaljerad 
plan för hur den elektroniska omröstningen genomförs.

Fackavdelningens valkommittéer ska på gemensamt överenskommet sätt effek-
tivt informera om röstningstillfällen och tidpunkter för omröstning, på det sätt som 
förbundets centralvalnämnd förutsätter.

Fackavdelningens röstningstillfällen ska ordnas så att så många som möjligt har 
möjlighet att utöva sin rösträtt. 

Fackavdelningen bör senast 3.3.2023 kl. 12.00 meddela förbundets huvudkontor 
plats och tid för röstningsaktiveringstillfällen. 

Fackavdelningarna ska effektivt informera sina medlemmar om röstningsakti-
veringstillfällen. 

Valförrättning

 • inget annat valrelaterat material än det som tillåtits av förbundets centralval-
nämnd får finnas på röstningsstället. 

 • Omröstningen sker i ett valbås. 
 • valkommittéen måste garantera att väljarnas valhemlighet bevaras.



Modellblanketter 



    
 VALDOKUMENT 1 

Valmansförening 
 1 (4) 

Internt  
  

    
   
 

Industrifacket lagrar och hanterar personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. Personuppgifterna i registret hanteras och förvaras konfi-
dentiellt. Läs mer på www.teollisuusliitto.fi/sv/forbundet/dataskydd 
 

STIFTELSEURKUND FÖR VALMANSFÖRENING 
 
Till förbundets centralvalnämnd 
 
Vi undertecknade medlemmar i fackavdelningarna inom Industrifackets valkrets nr. 
_______________________ har grundat en valmansförening.  
valkretsens nummer 

Vi har kommit överens om att i valet inför Industrifacket rf:s 23:e ordinarie förbundskongress ställa upp 
nedan nämnda medlem i Industrifacket rf:s fackavdelning som kongressombudskandidat. 
Dessutom har vi beslutat att ansluta oss till  
 
  

valförbundet Yhteistyön Tekijät  
 

  
valförbundet Teollisuuden Vaikuttajat 
 

  
valförbundet __________________________________________________  
 

  
valmansföreningen ingår inte ett valförbund. 
  

 
 

VALMANSFÖRENINGENS UNDERTECKNARE 
Valmansföreningens undertecknare kan fungera som undertecknare endast i en valmansförening. 
Undertecknarna måste vara från samma valkrets. 
 
Kandidatens personuppgifter: 

1. För- och efternamn Yrke Födelsedatum / medlemsnum-
mer 
 
                                          

 Arbetsplatsens ort 
 

Förtroendeuppdrag  

 Mobiltelefon E-postadress 

 
KANDIDATENS SAMTYCKE 

I enlighet med Industrifacket rf:s omröstnings- och valordning har jag gått med på att ställa upp som kan-
didat i valmansföreningen. Jag godkänner avtalet gällande bildandet av valförbund som undertecknats 
av den här valmansföreningens ombud eller ersättare. 
 
__________________________________________________ ____________________________________________________ 
Ort    Datum 
 
__________________________________________________ 
Kandidatens underskrift 
 

Vi har till ombud för valmansföreningen valt  

MALL
MALL

MALL
MALL
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Valmansförening 
 1 (4) 

Internt  
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dentiellt. Läs mer på www.teollisuusliitto.fi/sv/forbundet/dataskydd 
 

STIFTELSEURKUND FÖR VALMANSFÖRENING 
 
Till förbundets centralvalnämnd 
 
Vi undertecknade medlemmar i fackavdelningarna inom Industrifackets valkrets nr. 
_______________________ har grundat en valmansförening.  
valkretsens nummer 

Vi har kommit överens om att i valet inför Industrifacket rf:s 23:e ordinarie förbundskongress ställa upp 
nedan nämnda medlem i Industrifacket rf:s fackavdelning som kongressombudskandidat. 
Dessutom har vi beslutat att ansluta oss till  
 
  

valförbundet Yhteistyön Tekijät  
 

  
valförbundet Teollisuuden Vaikuttajat 
 

  
valförbundet __________________________________________________  
 

  
valmansföreningen ingår inte ett valförbund. 
  

 
 

VALMANSFÖRENINGENS UNDERTECKNARE 
Valmansföreningens undertecknare kan fungera som undertecknare endast i en valmansförening. 
Undertecknarna måste vara från samma valkrets. 
 
Kandidatens personuppgifter: 

1. För- och efternamn Yrke Födelsedatum / medlemsnum-
mer 
 
                                          

 Arbetsplatsens ort 
 

Förtroendeuppdrag  

 Mobiltelefon E-postadress 

 
KANDIDATENS SAMTYCKE 

I enlighet med Industrifacket rf:s omröstnings- och valordning har jag gått med på att ställa upp som kan-
didat i valmansföreningen. Jag godkänner avtalet gällande bildandet av valförbund som undertecknats 
av den här valmansföreningens ombud eller ersättare. 
 
__________________________________________________ ____________________________________________________ 
Ort    Datum 
 
__________________________________________________ 
Kandidatens underskrift 
 

Vi har till ombud för valmansföreningen valt  

    
 VALDOKUMENT 1 

Valmansförening 
 2 (4) 

Intern  
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2. OMBUDETS underskrift 
 

Födelsedatum / medlemsnummer 
 
 

 Namnförtydligande  

 Mobiltelefon E-postadress 

 
och till ersättare valt 

3. ERSÄTTARENS underskrift 
 

Födelsedatum / medlemsnummer 
 

 Namnförtydligande  

 Mobiltelefon E-postadress 

samt befullmäktigat dem att underteckna avtalet om bildande av ett valförbund. 

Valmansföreningens undertecknare kan fungera som undertecknare endast i en valmansförening. 
Undertecknarna måste vara från samma valkrets. 
 

4 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

5 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

6 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

7 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

8 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

9 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

10 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

11 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

12 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

13 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

14 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

15 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

16 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

MALL
MALL

MALL
MALL
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Valmansförening 
 3 (4) 

Intern  
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17 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

18 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

19 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

20 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

21 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

22 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

23 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

24 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

25 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

 
 
Jag ber om att kandidatlistan ingår i sammanställningen av kandidatlistorna för valkrets ____________, 
                    valkretsens nummer 
vilka uppgörs inför valet av kongressombud till Industrifacket rf:s 23:e ordinarie förbundskongress.          
 

 
Jag befullmäktigar härmed valförbundets ombud att i stället för mig underteckna avtalet om bildandet av 
valförbund. 
 
På valmansföreningens vägnar 

_____________________________ ____________________________________________________ 
Ort    Datum 
 
 
_____________________________ 
Underskrift av valmansföreningens ombud 
 
 
_________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALL
MALL

MALL
MALL
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17 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

18 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

19 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

20 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

21 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

22 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

23 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

24 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

25 Underskrift 
 

Namnförtydligande Födelsedatum / medlemsnummer 
 

 
 
Jag ber om att kandidatlistan ingår i sammanställningen av kandidatlistorna för valkrets ____________, 
                    valkretsens nummer 
vilka uppgörs inför valet av kongressombud till Industrifacket rf:s 23:e ordinarie förbundskongress.          
 

 
Jag befullmäktigar härmed valförbundets ombud att i stället för mig underteckna avtalet om bildandet av 
valförbund. 
 
På valmansföreningens vägnar 

_____________________________ ____________________________________________________ 
Ort    Datum 
 
 
_____________________________ 
Underskrift av valmansföreningens ombud 
 
 
_________________________________________ 
Namnförtydligande 
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Valkretsens Valkretsens namn 
nummer 

1 Helsingfors (Teknologiindustrin, Teknisk service och underhåll) 
 

2 Nyland (Teknologiindustrin, Teknisk service och underhåll) 
 

3 Egentliga Finland (Teknologiindustrin, Teknisk service och underhåll) 
 

4 Satakunta (Teknologiindustrin, Teknisk service och underhåll) 
 

5 Tavastland (Teknologiindustrin, Teknisk service och underhåll) 
 

6 Birkaland (Teknologiindustrin, Teknisk service och underhåll) 
 

7 Sydöstra Finland (Teknologiindustrin, Teknisk service och underhåll) 
 

8 Savolax-Karelen (Teknologiindustrin, Teknisk service och underhåll) 
 

9 Vasa (Teknologiindustrin, Teknisk service och underhåll) 
 

10 Mellersta Finland (Teknologiindustrin, Teknisk service och underhåll) 
 

11 Uleåborg (Teknologiindustrin, Teknisk service och underhåll) 
 

12 Lappland (Teknologiindustrin, Teknisk service och underhåll) 
 

13 Landskapet Åland (Teknologiindustrin, Teknisk service och underhåll) 
 

14 Gruvbranschen 
 

15 Plåt- och industriisoleringsbranschen 
 

16 Mekaniska skogsindustrin, Bioindustrin 
 

17 Snickeriindustrin 
 

18 Bil- och maskinbranscherna 
 

19 Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin, Båtbyggnadsindustrin, Borst- och penselbranschen 
 

20 Kemiska basindustrin 
 

21 
Glaskeramiska industrin, Fiskars Finland Oy Ab arbetstagare, Ädelmetallbranschen, Glasnings-, byggnadsinglasning och glasföräd-
lingsbranschen 
 

22 Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin 
 

23 Gummiindustrin 
 

24 Sko- och läderindustrin 
 

25 Bildäcksbranschen 
 

26 Media- och tryckeribranschen 
 

27 Textil- och modebranschen 
 

28 Skogsbranschen, Plantskolebranschen 
 

29 Skogsmaskinsbranschen, Torvproduktionsbranschen 
 

30 Utdelare, Direktutdelning 
 

31 Textilvårdsbranschen 
 

32 Trädgårdsbranschen, Grön- och miljöanläggningsbranschen 
 

33 Kommunikationsbranschens tjänstemän (Grafinet) 
 

34 Landsbygdsnäringarna, Pälsbranschen 

MALL
MALL

MALL
MALL
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Valförbundet 
 1 (1) 

Intern  
  

    
 

AVTAL OM BILDANDE AV VALFÖRBUND 
 
Valmansföreningarna, vilka syns nedan och grundats inför valet till Industrifacket rf:s 23:e ordinarie för-
bundskongress avtalar härmed om att bilda ett valförbund. Nedan nämnda ombud i valmansföreningarna 
befullmäktigas att fungera som valförbundets ombud och ersättare. Med avtalet befullmäktigas valförbundets 
ombud och ersättare att lämna in stiftelseurkunderna för valmansföreningarna till centralvalnämnden, till-
sammans med detta avtal gällande bildande av valförbund. 
 
 
Ombud 
 

För- och efternamn Födelsedatum / Medlemsnummer 
 
                                           

Mobiltelefon Telefon till jobbet  

E-postadress 

 
 
Ersättare 
 

För- och efternamn Födelsedatum / Medlemsnummer 
 
                                      

Mobiltelefon Telefon till jobbet  

E-postadress 

 

Valförbundets beteckning 
 
 
 
 
 
 
 

På valförbundets vägnar föreslår jag att med detta avtal bildade valförbund tas med i sammanställningen 
 

av kandidatlistorna för valkrets nr _____________________ i Industrifacket.  
             valkretsens nummer 

 

Valförbundet består av _____________ valmansföreningar. 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Ort   Datum 
 
______________________________________________ 
Underskrift av valförbundets ombud 
 
______________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
Industrifacket lagrar och hanterar personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen. Personuppgifterna i registret hanteras och förvaras konfidentiellt. 
Läs mer på www.teollisuusliitto.fi/tietosuoja   

 Valförbundet Yhteistyön Tekijät  
 

 Valförbundet Teollisuuden Vaikuttajat 
 

  
Valförbundet________________________________________ MALL
MALL

MALL
MALL
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Valförbundet 
 1 (1) 
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AVTAL OM BILDANDE AV VALFÖRBUND 
 
Valmansföreningarna, vilka syns nedan och grundats inför valet till Industrifacket rf:s 23:e ordinarie för-
bundskongress avtalar härmed om att bilda ett valförbund. Nedan nämnda ombud i valmansföreningarna 
befullmäktigas att fungera som valförbundets ombud och ersättare. Med avtalet befullmäktigas valförbundets 
ombud och ersättare att lämna in stiftelseurkunderna för valmansföreningarna till centralvalnämnden, till-
sammans med detta avtal gällande bildande av valförbund. 
 
 
Ombud 
 

För- och efternamn Födelsedatum / Medlemsnummer 
 
                                           

Mobiltelefon Telefon till jobbet  

E-postadress 

 
 
Ersättare 
 

För- och efternamn Födelsedatum / Medlemsnummer 
 
                                      

Mobiltelefon Telefon till jobbet  

E-postadress 

 

Valförbundets beteckning 
 
 
 
 
 
 
 

På valförbundets vägnar föreslår jag att med detta avtal bildade valförbund tas med i sammanställningen 
 

av kandidatlistorna för valkrets nr _____________________ i Industrifacket.  
             valkretsens nummer 

 

Valförbundet består av _____________ valmansföreningar. 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Ort   Datum 
 
______________________________________________ 
Underskrift av valförbundets ombud 
 
______________________________________________ 
Namnförtydligande 
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 Valförbundet Yhteistyön Tekijät  
 

 Valförbundet Teollisuuden Vaikuttajat 
 

  
Valförbundet________________________________________ 

    
 VALDOKUMENT 3 Valdokument från 

arbetsgruppen för 
valkretsgranskning 
 
  

1 (1) 

Offentligt   
  

    
 
INTYG 

Vi har i dag som granskningsarbetsgrupp mottagit 

___________________________________ valkrets i Industrifacket motta-

git 

____________________________________________________________ 
(namn) 

de stiftelseurkunder som valmansföreningarna har överlåtit sammanlagt 

________st. och avtalet om bildande av valförbund. 

 

_____________________________ (ort) den 31 januari 2023 

 
 
______________________ _________________________ 
medlem av granskningsarbetsgruppen  medlem av granskningsarbetsgruppen 

 

 
______________________ _________________________ 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

 

 

MALL
MALL

MALL
MALL



    
 VAALIASIAKIRJA 4                    

Vaalipiirin tarkastustyöryhmän 
vaaliasiakirja 
 
 

1 (2) 

Sisäinen   
  

    
 

 

PÖYTÄKIRJA 

Teollisuusliiton __________________________________________ vaali-
piirin tarkastustyöryhmän valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen perustamisasia-
kirjojen vastaanotto- ja tarkastuskokouksesta tammikuun 31. päivänä 2023. 
 
 
Läsnä olivat seuraavat tarkastustyöryhmän jäsenet 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
1. §  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
2. §  Valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen asiakirjojen sisäänjättö 
 

a) Todettiin, että seuraavat vaaliliitot ovat jättäneet ehdokaslistat, jotka nu-

meroitiin väliaikaisesti sisäänjättöjärjestyksessä  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
b) Todettiin, että vaaliliittojen ulkopuolisia ehdokaslistoja on jätetty 

___________ kappaletta ja saivat numerot jättämisjärjestyksessä. 

 
  MALL

MALL
MALL
MALL



    
 VAALIASIAKIRJA 4                    

Vaalipiirin tarkastustyöryhmän 
vaaliasiakirja 
 
 

1 (2) 

Sisäinen   
  

    
 

 

PÖYTÄKIRJA 

Teollisuusliiton __________________________________________ vaali-
piirin tarkastustyöryhmän valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen perustamisasia-
kirjojen vastaanotto- ja tarkastuskokouksesta tammikuun 31. päivänä 2023. 
 
 
Läsnä olivat seuraavat tarkastustyöryhmän jäsenet 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
1. §  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
2. §  Valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen asiakirjojen sisäänjättö 
 

a) Todettiin, että seuraavat vaaliliitot ovat jättäneet ehdokaslistat, jotka nu-

meroitiin väliaikaisesti sisäänjättöjärjestyksessä  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
b) Todettiin, että vaaliliittojen ulkopuolisia ehdokaslistoja on jätetty 

___________ kappaletta ja saivat numerot jättämisjärjestyksessä. 

 
  

    
 VAALIASIAKIRJA 5                    

Vaalipiirin tarkastustyöryhmän 
vaaliasiakirja 
 
 

2 (2) 

Sisäinen   
  

    
 

 

 

3. §  Hylättiin seuraavat ehdokaslistat (nimi, hylkäämisen syy)  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
4. § Tarkastuksessa havaittiin virheellisiä ehdokaslistoja tai vaaliliittoja 

___________ kappaletta (liite).  

 
5. § Tämä pöytäkirja tarkastettiin välittömästi ja todettiin kokouksen kulkua vas-

taavaksi. 
 
6. §  Kokous päätettiin. 
 
 
___________________  ________________________ __________________ 
tarkastustyöryhmän jäsen  tarkastustyöryhmän jäsen  tarkastutyöryhmän jäsen 

 
 
___________________  ________________________ __________________ 
Nimen selvennys   Nimen selvennys   Nimen selvennys 

 

MALL
MALL

MALL
MALL



    
 VALDOKUMENT 4A Valdokument 

från arbetsgruppen för granskning i 
valkretsen 
 
  

1 (1) 

Offentlig Bilaga till valdokument nr 
4 

  
    
 
MEDDELANDE OM OKLARHETER TILL OMBUDET FÖR 
VALFÖRBUNDETS/DEN ENSKILDA VALMANSFÖRENINGEN 
 

Vi har i dag ______.______ 2023 i Industrifackets  

________________________________________________valkrets 

kontrollerat valmansföreningarnas stiftelseurkunder på granskningsarbets-
gruppens möte. 
 
I vår preliminära granskning har vi i ____________________________ 
   (kandidatens namn)  
stiftelseurkund noterat följande oriktigheter. 

 
1) oklarheter gällande kandidaten 
☐ medlemsbetalningen oklar 
☐ kandidatens samtycke saknas 
☐ personuppgifterna oklara 
☐ annan orsak: ______________________________________ 

 
2) oklarheter gällande ombudet och ersättaren 
☐ medlemsbetalning oklar 
☐ egenhändig signatur saknas 
☐ ombudet eller ersättaren finns i en annan valmansförening 
☐ annan orsak: ______________________________________ 

 
3) oklarheter gällande övriga undertecknare 
☐ undertecknarens namn oklart 
☐ undertecknarens födelsedatum/medlemsnummer saknas 
☐ undertecknaren förekommer på flera listor och då är antal 
 undertecknare mindre än det antal som krävs 
☐ annan orsak: ______________________________________ 

 
 

Meddelandet har delgivits _______________________________________ 
     (ombudets namn)  
  personligen  __________________________________________________ 

 

  ______(datum) _______________ (månad) 2023 

 
 
____________________  _____________________  __________________ 
medlem i granskningsarbetsgruppen  medlem i granskningsarbetsgruppen   medlem i granskningsarbetsgruppen   

  
___________________  _____________________  __________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande   Namnförtydligande 

MALL
MALL

MALL
MALL



    
 VALDOKUMENT 4A Valdokument 

från arbetsgruppen för granskning i 
valkretsen 
 
  

1 (1) 

Offentlig Bilaga till valdokument nr 
4 

  
    
 
MEDDELANDE OM OKLARHETER TILL OMBUDET FÖR 
VALFÖRBUNDETS/DEN ENSKILDA VALMANSFÖRENINGEN 
 

Vi har i dag ______.______ 2023 i Industrifackets  

________________________________________________valkrets 

kontrollerat valmansföreningarnas stiftelseurkunder på granskningsarbets-
gruppens möte. 
 
I vår preliminära granskning har vi i ____________________________ 
   (kandidatens namn)  
stiftelseurkund noterat följande oriktigheter. 

 
1) oklarheter gällande kandidaten 
☐ medlemsbetalningen oklar 
☐ kandidatens samtycke saknas 
☐ personuppgifterna oklara 
☐ annan orsak: ______________________________________ 

 
2) oklarheter gällande ombudet och ersättaren 
☐ medlemsbetalning oklar 
☐ egenhändig signatur saknas 
☐ ombudet eller ersättaren finns i en annan valmansförening 
☐ annan orsak: ______________________________________ 

 
3) oklarheter gällande övriga undertecknare 
☐ undertecknarens namn oklart 
☐ undertecknarens födelsedatum/medlemsnummer saknas 
☐ undertecknaren förekommer på flera listor och då är antal 
 undertecknare mindre än det antal som krävs 
☐ annan orsak: ______________________________________ 

 
 

Meddelandet har delgivits _______________________________________ 
     (ombudets namn)  
  personligen  __________________________________________________ 

 

  ______(datum) _______________ (månad) 2023 

 
 
____________________  _____________________  __________________ 
medlem i granskningsarbetsgruppen  medlem i granskningsarbetsgruppen   medlem i granskningsarbetsgruppen   

  
___________________  _____________________  __________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande   Namnförtydligande 

   
VALDOKUMENT 5 Valdokument från 
fackavdelningens valkommitté 

1 (1) 

Internt 

PROTOKOLL FRÅN FACKAVDELNINGENS VALKOMMITTÉ 

Fackavdelningens nr ________ 

☐ centrala valkommittén

☐ valkommittén på ________________________________ (arbetsplat-

sens namn)

☐ ambulerande valkommitténs nr _________
röstningstillfälle inför Industrifacket rf:s 23:e ordinarie förbundskongress an-
ordnades _____  (datum) __________(månad) 2023.

Valkommitténs medlemmar: 

ordförande ______________________________________________ 

sekreterare ________________________________________________ 

övriga medlemmar 
_________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

1 § Röstningstillfället med möjlighet till elektronisk röstning inleddes 

 ______ mars 2023 kl. ____, 

2 § Valkommitténs medlemmar var närvarande vid röstningstillfället enligt 
följande (bilaga 1):  

3 § Röstningstillfället med möjlighet till elektronisk röstning avslutades  
 _____ mars 2023 kl. ___. 

4 § Totalt ______ medlemmar deltog i röstningstillfället. 

5 § Mötet avslutades och protokollet kommer att överlämnas till 
fackavdelningens centrala valkommitté. 

__________________________ ___________________________ 
ordförandens underskrift sekreterarens underskrift 

__________________________ ___________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

MALL
MALL

MALL
MALL



    
 VALDOKUMENT 5A  

Fackavdelningens 
valkommittés valdokument 

  1 (    ) 

Intern   
  

     
 

Kopiera dokumentet så många gånger att alla röstningstillfällen fylls i.  

Bilaga 1 till fackavdelningens valkommittés protokoll 

Medlemmarna i valkommittén deltog på röstningstillfällena enligt följande  
 

Namn datum datum datum 
 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

Namn datum datum datum 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

Namn datum datum datum 
 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

Namn datum datum datum 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 

MALL
MALL



    
 VALDOKUMENT 5A  

Fackavdelningens 
valkommittés valdokument 

  1 (    ) 

Intern   
  

     
 

Kopiera dokumentet så många gånger att alla röstningstillfällen fylls i.  

Bilaga 1 till fackavdelningens valkommittés protokoll 

Medlemmarna i valkommittén deltog på röstningstillfällena enligt följande  
 

Namn datum datum datum 
 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

Namn datum datum datum 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

Namn datum datum datum 
 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

Namn datum datum datum 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 kl                 — kl                 — kl                 — 

 

MALL
MALL
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