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Medlemscirkulär 1/21 
Styrelsevalet 
 

Styrelsens verksamhetsperiod utgår vid årsmötet år 2021, som väljer ny styrelse på basis av den genomförda 

kandidatuppställningen och styrelsevalet. 

 

1. Styrelsens sammansättning och styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod 
Till styrelsen hör minst tio (10) och högst tjugofyra (24) medlemmar. 

Antalet styrelsemedlemmar fastställs på basen av det antal ordinarie medlemmar i medlemsregistret som fun-

nits det föregående kalenderåret som föregått valåret. 

Då styrelsens storlek bestämmes kan det väljas högst en styrelserepresentant för varje påbörjat hundratal 

(100) ordinarie medlemmar. 

I styrelsen bör om möjligt vara representerade de medlemsgrupper som är i fartygstjänst inom utrikesfarten 

och inrikesfarten, de som tjänstgör inom offentliga sektorn samt medlemmar i registrerad förening som är or-

dinarie medlem i förbundet. 

Styrelsens verksamhetsperiod är fyra (4) år. 

 

2. Årsmötets beslut om antalet styrelsemedlemmar 
Årsmötet har 24.11.2020 fastställt styrelsemedlemmarnas antal till elva (11). Stadgarna känner inte till supple-

anter. Ingen medlemsgrupp har kvot i styrelsen, utan alla kandidater är jämställda i valet.  

 

3. Kandidatuppställningen 
Minst tio ordinarie medlemmar i förbundet kan upprätta, underteckna samt tillställa förbundets kansli en kan-

didatlista som upptar namnet på en kandidat. 

Medlem får underteckna endast en kandidatlista. 

Om en medlem har undertecknat flera kandidatlistor är endast den först till förbundet anlända listan giltig 

som understötts av minst tio ordinarie personmedlemmar i förbundet. 

 

Enligt förbundsstyrelsens beslut bör förbundets kansli senast före den 28 februari valåret sända ut ett cirkulär 

med kandidatuppställningsblanketter till fartygen, kretsombudsmännen, förtroendemännen och sjöfartslärover-

ken. Kandidatuppställningsblanketten finns även i tidningen Finlands Sjöfart nr 1-21. 

Blanketterna får kopieras och kan också printas ut från förbundets hemsidor. De tio undertecknarna kan vara 

på olika blanketter bara kandidaten understöds av sammanlagt minst tio medlemmar. 

Den egna epostadressen kan uppdateras via den elektroniska tjänsten på förbundets hemsida eller genom att 

skicka den till adressen office@seacommand.fi. På detta sätt säkerställer medlemmen att röstningsmaterialet 

kommer fram med epost. 

 

Kandidatlistorna bör vara på förbundets kansli senast 30.4.2021 

 
Verkställande utskottet uppgör den slutliga kandidatlistan så, att kandidaterna sammanställs i alfabetisk ord-

ning till en vallista. Kandidaterna ges ett löpande nummer som börjar med numret två (2). 

Röstningsmaterialet skickas till varje medlem i hemadressen tillsammans med tidningen Finlands Sjöfart nr 2-

21 senast före den 30 juni. Röstningsmaterialet finns också på förbundets hemsida www.seacommand.fi. 

Röstningen utförs som en elektronisk e-röstning och en länk till röstningen skickas till medlemmen som ett 

epostmeddelande. Röstningslänken finns även på förbundets hemsida www.seacommand.fi. 

Traditionella röstsedlar ska vara kansliet tillhanda senast 22.11.2021. 

 

Med valhälsningar 
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FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND r.y. 

Johan Ramsland  
Tf. verksamhetsledare   
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