
 

 

DELTA, PÅVERKA, RÖSTA 
 

Direktiv för kandidatnominering inför valet av medlemmar till 
Diakoniarbetarnas förbunds representantskap vid valet 2018 
 
Representantskap 2018-2020 
 

- Förbundets högsta beslutande organ. Har 18 medlemmar och ersättare. Från varje 
stifts område väljs minst en (1) medlem. 

- Godkänner förbundets verksamhetsplan, fastställer bokslutet, väljer ordförande och 
medlemmar till styrelsen. 

- Representantskapets medlemmar innehar en utsiktsplats vid förändringar i kyrkans 
arbetsliv och avtalsförhandlingar samt för med sig lokalkännedom till den 
gemensamma diskussionen. 

- Representantskapets medlemmar väljs i mars 2018. 
 

Kandidater 
 

- Du, röstberättigade medlem i förbundet, ställ dig till förfogande nu. 
- Valbara och röstberättigade är de ordinarie medlemmarna, vilkas medlemsavgift för 

år 2017 är betald. 
- Kandidaterna ställs upp av en valmansförening, som kan bildas av minst tre 

röstberättigade medlemmar i förbundet. 
 

Grundande av en valmansförening och kandidatlista 
 

- Det finns en färdig blankett för grundandet av en valmansförening (länk till 
nätsidorna: www.dtl.fi/vaalit-2018/valitsijayhdistysvalmansforening.html ) 

- Avtalet är också valmansföreningens kandidatlista. 
- Valmansföreningens kandidatlista kan ha ett eller flera namn (max 36). 
- En kandidat kan finnas endast på en valmansförenings kandidatlista- 
- Kandidaten bör ge sitt godkännande för kandidatur. 
- På kandidatlistan skall anges kandidatens eller kandidaternas för- och efternamn, 

yrke eller arbetsuppgift och hemkommun samt det stift på vars område men verkar. 
 

Valombud 
 

- Valmansföreningen skall utse ett valombud, som levererar valdokumenten till 
förbundets valnämnd via en elektronisk blankett (länk) 

- Valombud kan någon av valmansföreningens medlemmar vara eller någon annan 
röstberättigad medlem i förbundet. Valmansföreningens kandidat kan inte verka 
som valombud. 

- Samma person kan vara valombud endast för en valmansförening. 
 
 
 
 

http://www.dtl.fi/vaalit-2018/valitsijayhdistysvalmansforening.html


 

 

Kandidatlistans kännetecken 
 

- I avtalet, vid vilket valmansföreningen grundas, skall valmansföreningen ta ett namn 
(kännetecken), som syns på valmansföreningens kandidatlista. 

- Det är i sista han förbundets valnämnd som fattar beslut om att godkänna 
kandidatlistornas kännetecken. 

 

Valdistrikt 
 

- Valdistriktet som valet av representantskap är hela landet 
- Enligt valordningen väljs minst en representant från varje stifts område. P.g.a. 

denna kvotbaserade stiftsrepresentation kan valmansföreningarna inte bilda 
valförbund. 

 

Inlämnande av valdokumenten 
 

- Dokumentet om att valmansföreningen bildats levereras elektroniskt, och det skall 
vara valnämnden tillhanda senast 14.2.2018 kl. 12.00 (länk till hemsidorna). 

- Valnämnden granskar dokumentet och reserverar tid 14-16.2.2018 för valombuden 
att komplettera dokumentet om grundande av valmansföreningen. 

 

Publicering av kandidaternas namn 
 

- Valnämnden uppgör ett sammandrag av kandidatlistorna och publicerar 
kandidaternas namn på förbundets hemsidor www.dtl.fi/vaalit-2018.html 19.2.2018. 

 

Röstning 
 

- Valet genomförs elektroniskt. Valet genomförs enligt föreningslagens 29§ 3 mom., 2 
stycket, som ett proportionellt personval med listor. 

- Röstberättigade och valbara är alla ordinarie medlemmar som före utgången av 
föregående kalenderår har betalat den medlemsavgift som fram till dess har förfallit 

- Skilda direktiv ges inför röstningen på förbundets hemsidor. 
- Genom att rösta kan du påverka 

 

Valnämnden 
Den 15.9.2017 tillsatte styrelsen en valnämnd, vars medlemmar är: diakonissan Sari 
Aroheikki, diakon Sanna Laiho, diakonissan Virpi Liirus-Mäkelä, diakonissan Terhi 
Suonsivu och som sekreterare fungerar kansliassistent Liisa Rossi. Valnämndens uppgift 
är att förbereda valet och att fastställa resultatet. 
 

Kungörande av valresultatet 
Valresultatet kungörs 21.3.2018 på förbundets hemsidor. 
 
DELTA, PÅVERKA, RÖSTA! 
 

http://www.dtl.fi/vaalit-2018.html

