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Kandidatutfrågning på SM 2 

Bakgrund 
Inför SM2 har vi i styrelsen tillsammans med valberedningen planerat om lite i upplägget på 

SM. Vi har funderat och kommit fram till att man får en bättre bild av de kandiderande om 

man får stå och prata med dem ansikte mot ansikte. Det innebär att man kan ställa fler frågor 

och följdfrågor på ett mer avslappnat sätt än när hela mötet sitter om ställer frågor efter en 

talarlista. Dessutom får man tid att gå runt och diskutera kandidaterna med både de som 

kandiderar och de som ska rösta, dvs. ni mötesdeltagare. 

Vi tror att detta gör att vi som ska rösta får bättre koll på dem kandiderande och kan göra ett 

mer underbyggt val. Dessutom tror vi att vi som röstar får ut mer information på samma tid 

som ett val brukar ta på SM.  

Genomförande på SM 
SM kommer att börja som vanligt med genomgång av formalia och rapporter. Därefter 

kommer kandidaterna till varje val att kort få presentera sig för att visa upp vem man är och 

få säga några få ord. När alla kandidater varit uppe under den korta presentationsrundan så 

ajourneras mötet (man tar helt enkelt en paus) och middag tillsammans med 

kandidatutfrågning kan börja. Medan mötet är ajournerat så har man möjlighet att gå runt 

och fråga kandidaterna frågor som rör kandidaten eller valet. Man har under tiden möjlighet 

att gå och äta middag, eller kanske rent av ta med sig mat när man går runt och frågar, lyssnar 

på och diskuterar kandidater. 

När mötet ska återupptas (det bestäms när man ajournerar mötet) så bör man ha ätit färdigt 

och ställt alla frågor som man undrar över. När mötet återupptas kommer vi att behandla ett 

val i taget och DISKUTERA kandidaterna innan vi går till omröstning. Observera att det 

inte kommer att vara någon frågestund när mötet återupptagits. Det innebär att det är 

extra viktigt att fråga kandidaterna när man har chansen.  

Ställ frågor när ni kan! 
Kandidatutfrågningen som kommer att vara under tiden mötet är ajournerat är den ENDA 

möjlighet man har att ställa frågor till kandidaterna i direkt anslutning till mötet. Ta tillvara på 

chansen och förbered er gärna väl innan. 

Det är givetvis okej att så fort listorna med de kandiderande kommer upp ta tag i dem direkt 

för att ställa frågor. Vi vill påpeka att detta är något många glömmer. Prata med dina 

medmänniskor på sektionen. Det är på luncherna och övrig sektionstid som det faktiskt 

händer. Var proaktiv! 
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Tips för att få ut så mycket som möjligt 
Funder innan mötet på vilka frågor du vill ha svar på för att kunna göra ett bra val bland 

kandidaterna. 

Anteckna under presentationerna av kandidaterna så att du framför allt kommer ihåg alla 

frågor du vill ställa till respektive kandidat. 

Ingen fråga är för dum. Kandidaterna kommer att få svara på samma fråga flera gånger, men 

låt inte det hindra dig från att få höra svaret. 

Gå gärna runt flera stycken på kandidatutfrågningen så ni får med alla följdfrågor samtidigt. 

Fler hjärnor arbetar bredare än få. 

Om du inte är så insatt i vad posterna innebär och inte vet vilka frågor som är bra att ställa så 

gå med någon som har bättre koll och lyssna på vilka frågor som den personen ställer och 

vilka svar ni får. Extra bra för nØllan (etta) att ta tag i en äldre kemist för att få bra koll. 

Börja diskutera redan under utfrågningen med andra som ska rösta. Det kanske leder fram 

till nya frågor ni vill hinna ställa. 

Håll lite koll på när alla går och hämtar mat. Om man går i omgångar går mindre tid åt till att 

köa och man får mer tid på sig att ställa frågor. 


