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1 Formalia 

1.1 Sammanfattning 
KLUMPs uppgift är att leda mottagningen av de nyantagna vid Kemisektionens 
utbildningsprogram.  
KLUMP skall inför Sektionsmöte 3 bereda valen och välja ledamöter till mottagningsorganen 
pHeuseriet, KOMPIS, Bluffis samt till Sektionsmöte 4 göra detsamma för KAOS. Det 
åligger KLUMP att lysa samt marknadsföra val, ta emot kandidaturer och nomineringar, 
intervjua kandidater, kontakta referenser, diskutera kandidaternas lämplighet och välja de 
kandidater valförrättarna finner lämpliga. Under Sektionsmötet ska representanter från 
KLUMP vara på plats för att presentera de valda, arbetssätt och antalet sökande till varje 
post, samt motivera sina val av ledamöter och svara på eventuella frågor. Valförrättarna 
svarar på frågor som grupp och inte individuellt.  
KLUMPs arbete under året som helhet innehåller också en del andra komplikationer. Vissa 
ledamöter har läsår som verksamhetsår istället för kalenderår, som Alkemisterna och de flesta 
andra mottagningsorganen har. Det saknas också i nuläget kontinuitet över hur 
beslutsfattande sker samt hur KLUMPs verksamhetsplan och mottagningens utvärdering tas 
fram. 

1.2 Syfte 
Detta policydokument har upprättats för att säkerställa att KLUMPs valprocess genomförs 
sakligt och med integritet. Det ämnar även ge en grund för arbetet i KLUMP. 

1.3 Nomenklatur 
För att förenkla detta dokument används följande förkortningar:  
SM – Sektionsmötet  
KLUMP – Kemisektionens Ledning Under MottagningsPerioden  
Valförrättare – de medlemmar av KLUMP som bereder valen och väljer ledamöter. 

1.4 Historik 
Policy för KLUMP, då som KLUMPs policy för personval, färdigställdes den 15-11-2012 av 
Joakim Tisell, Amelie Bomler, Aman Mebrahtu, Anton Lagerholm, Astrid Helmfrid, Philip 
Wessman, Michael Ekström, Carl Östling, Anna Wessén, Zebastian Lundhall, Cecilia 
Molinder, Jonna Holmqvist, Lovisa Pettersson, Malin Nordenström, Alexandra Holmgren, 
Marcus Jawerth, Gustav Wändell, Karin Fagerland, Sara Björk, Lovisa Åkesson, Julia 
Remnestål och Sara Sundblad. Policydokumentet antogs på SM2 2012/2013.  
 
Policydokumentet uppdaterades till att täcka hela KLUMPs arbete och bytte namn till Policy 
för KLUMP den 21-11-2016 av Adam Eriksson, Gustav Aniander, Samuel Emilsson, Emma 
Ingo, Lovisa Falk Ljunggren, Alma Andersson, Jonathan Edin, Emma Lundell, Mika Fors, 
Oscar Bergström, Billy Hoogendoorn, Gilai Nachmann, Olle Gustavsson Kamperin, Filip 
Friberg, Madeleine Eriksson, Nicole Harnevie, Nicklas Prag och Amanda Kessler. 
Uppdateringen antogs på SM2 2016/2017. 
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2 KLUMPs valprocess 

2.1 Innan intervjun 
KLUMP ska i god tid innan SM3 lysa de val som ska förrättas enligt Kemisektionens 
reglemente. I samband med ansökan ska det finnas möjlighet för de sökande att lämna 
referenser till valförrättarna.  
Samtliga kandidaturer och nomineringar skickas till valförrättarna skriftligen. Valförrättarna 
ska vid nominering kontakta den berörda personen och fråga om denne accepterar sin 
nominering. Valförrättarna ska kalla samtliga kandidater till intervju samt i största möjliga 
mån genomföra intervjuer med alla kandidater. Valförrättarna ska ha tillgång till grundlig 
information om de olika posternas arbetsuppgifter i form av en arbetsbeskrivning. Det är 
Alkemisternas uppgift att se till att denna information finns resterande valförrättare tillhanda 
i god tid innan kandidatutvärderingen ska genomföras. 

2.2 Under intervjun 
Närvarande vid intervjuer skall vara organansvariga för det berörda organet och minst en 
representant från Alkemisterna. Dessa personer skall vara närvarande vid samtliga intervjuer 
av ledamöter som söker till samma organ.  
Intervjun bör inledas med att informera den kandiderande om hur valförfarandet kommer 
att gå till. Under intervjun är det sedan av yttersta vikt att valförrättarna tillämpar god 
intervjused mot alla kandidater och ger alla kandidater samma chans. 

2.3 Efter intervjun  
Efter avslutade intervjuer ska de som närvarat vid intervjuerna för respektive organ diskutera 
de kandiderande och besluta om vilka som är bäst lämpade. 
I de fall en kandiderande lämnat ett otydligt svar skall möjligheten att kontakta personen i 
efterhand finnas för att förtydliga svaret i den specifika frågan. 
Vid behov kan KLUMP kontakta de referenser som angivits av de kandiderande. I de fall 
valförrättarna är osäker på eller inte anser sig ha fått tillräcklig information om kandidaten, 
har valförrättarna även rätt att kontakta externa referenser. Denna möjlighet ska 
kandidaterna upplysas om vid intervjutillfället. Referenserna, både de externa och de av 
kandidaterna angivna, ska upplysas om valprocessen och vilka sekretessregler som gäller 
under hela processen (se 2.6). 
KLUMP ska efter slutförd valprocess kontakta samtliga kandidater och meddela huruvida de 
är valda eller inte. KLUMP skall även fråga om de valda accepterar sin plats samt 
rekommendera att kandidaten deltar på SM. Ifall denne inte har möjlighet att delta ska 
KLUMP informera om att denne kan bli kontaktad under mötets gång. 

2.4 Delgivande av information 
Det åligger KLUMP att sammanställa valhandlingar till SM innehållandes antal sökande till 
varje post samt motiveringar för valda kandidater. Denna motivering ska sammanfatta 
personens egenskaper, erfarenheter samt annan information som kan vara till hjälp för SM 
att förstå varför valförrättarna har valt dessa kandidater. KLUMP skall även presentera 
valförfarandet och vilka valförrättare som deltog vid respektive val. 
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Valhandlingarna ska överlämnas till talman senast det datum som talman angivit för detta. 
Kandidaterna ska också delges den motivering som valförrättarna författat innan 
valhandlingarna överlämnas till talman. 

2.5 Under SM 
Valförrättarna ska under SM presentera sitt arbete och svara på eventuella frågor. 
Valförrättarna besvarar frågor som grupp, ej enskilt. 

2.6 Sekretess 
Valförrättarna kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de 
olika kandidaterna, både sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av 
yttersta vikt att sådan information är sekretessbelagd och behandlas varsamt. Valförrättarna 
ska inte lämna ut namn på personer som inte blivit valda. 
Valförrättarna har innan offentliggörandet rätt att berätta huruvida någon post har fått 
sökande eller ej och i sådana fall av hur många. Ifall någon blivit vald, men innan detta 
offentliggjorts drar tillbaka sin kandidatur, så ska uppgifter om personen behandlas som om 
personen ej blivit vald. Särskilt känsliga uppgifter om kandidaterna som valförrättarna stöter 
på i sitt arbete ska endast delges SM ifall detta har relevans till posten. Kandidaten ska i 
sådana fall underrättas om detta i förväg. 

2.7 Jävighet 
Då jävighet uppstår ska den berörda valförrättaren ställa sig utanför hela beredandet av 
denna post. I det fall det är organansvarig som anses jävig så bör denne ändå delta vid 
valförrättandet men inte uttala sig i diskussioner rörande den berörda kandidaten. 
Jävighet ska utan tvivel anses uppstå då: 
 
• någon ur personens familj söker posten, eller 
• personens pojkvän eller flickvän söker posten. 
 
Om jävighet anses uppstå av något skäl som inte är listat ovan är det upp till övriga i 
valförrättare att bedöma huruvida personen bör vara med och bereda valet eller ej. 
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3 Arbetet i KLUMP 

3.1 Verksamhetsplaner 
Alla organ som ingår i KLUMP skall skriva verksamhetsplaner och skicka dem till både 
styrelsen och KLUMP. Verksamhetsplan för KLUMP tas fram gemensamt med 
Alkemisterna som ansvariga för arbetet. Allt detta skall vara gjort innan SM3. 

3.2 Hantering av poster med läsår som verksamhetsår 
I Kemisektionens reglemente regleras vilka ansvariga KLUMP består av. För de poster som 
har läsår som verksamhetsår, med vilka avses Klubbmästare, Pubmästare, Sexmästarinna och 
Styrelsens Ordförande, anges här praxis för hur de hanteras. 
 
De personer som är sittande på posterna deltar enligt reglementet i KLUMPs arbete. När 
valen för de poster som har läsår som verksamhetsår är klara deltar de sittande 
representanterna via ombud. Dessa ombud bör vara de valda efterträdarna som kommer vara 
sittande under mottagningen. 

3.3 Utvärdering av mottagningen 
Alkemisterna ansvarar för att göra utvärderingar av mottagningen för både nyantagna och 
mottagare samt att sammanställa dem. Dessa diskuteras sedan i KLUMP för att föras vidare 
via överlämningar till nästa års ansvariga. 

3.4 Beslut inom KLUMP 
I största möjliga mån ska KLUMP eftersträva konsensus i beslut. Konsensus anses ha nåtts 
om alla i KLUMP har kontaktats angående beslutet och ingen har ställt sig emot det eller 
reserverat sig från beslutet. Om konsensus ej kan uppnås räcker det med majoritetsbeslut. 
Även vid beslut som kräver snabba åtgärder räcker majoritetsbeslut. Om diskussioner för att 
nå konsensus går ut över planering anses majoritetsbeslut räcka. 
 
Alkemisterna som grupp har utslagsröst men är Alkemisterna ej eniga gäller att 
ÖpHverpHeus har utslagsröst. 


