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Händelseförloppet	  vid	  valen	  som	  skedde	  på	  Miljöpartiet	  I	  Umeås	  
årsmöt	  160313	  
Rättelser	  v	  2:	  Det	  fanns	  ett	  förslag	  från	  ledningsgruppen	  till	  valberedning.	  Liv	  
Rydell,	  inte	  Alireza	  Mosahafi	  var	  nominerad	  till	  kongressombud,	  mm	  redaktionella	  
ändringar (min	  inofficiella	  förteckning)	  (min	  inofficiella	  förteckning	  
www.owenlaws.se	  
	  
Händelseförloppet	  vid	  val	  till	  ledningsgrupp	  
Till	  saken	  hör	  att	  valberedningen	  presenterade	  bara	  3	  förslag	  till	  ledningsgrupp	  
(Sammankallande:	  Nasser.	  Vice	  sammankallande:	  Mia.	  Kassör:	  Gabriel.	  Utöver	  
dessa	  hade	  följande	  5	  nomineringar	  inkommit	  i	  förväg	  och	  fanns	  med	  i	  en	  
förteckning:	  Simone	  Andersson,	  Elin	  Söderberg,	  Alireza	  Mosahafi,	  Julia	  Stuxgren	  
och	  Lennart	  Frostesjö.	  
	  
1.   Tre	  kandidater	  fanns	  till	  posten	  som	  sammankallande	  i	  ledningsgruppen,	  

Nasser	  Mosleh,	  Simone	  Andersson	  och	  Elin	  Söderberg.	  I	  den	  första	  
röstomgången	  blev	  siffrorna	  19-‐12-‐9.	  Elin	  slogs	  alltså	  ut	  

2.  MP-‐Umeå	  använder	  Instant	  Runoff	  Voting	  vid	  val	  till	  en	  post	  där	  det	  finns	  flera	  
kandiderar.	  Det	  innebär	  att	  alla	  hade	  rangordnat	  sin	  valsedel	  med	  första-‐,	  
andra-‐	  och	  tredjehandsröster.	  Utav	  de	  9	  röster	  som	  Elin	  får	  i	  första	  
valomgången	  är	  det	  en	  som	  uppger	  Nasser	  	  som	  andrahands	  val,	  övriga	  8	  har	  
uppgett	  Simone	  som	  andrahands	  val.	  När	  dessa	  9	  röster	  fördelats	  står	  det	  jämt	  
mellan	  Nasser	  och	  Elin,	  20-‐20.	  Därför	  förrättas	  en	  andra	  valomgång.	  

3.   I	  den	  andra	  valomgången	  blir	  det	  jämt,	  20-‐20.	  Därför	  singlas	  slant.	  Simone	  
vinner	  och	  blir	  därmed	  vald	  till	  sammankallande	  i	  ledningsgruppen.	  

4.   Bara	  två	  namn	  då	  återstår	  till	  vicesammankallande,	  Mia	  Winroth	  och	  Elin.	  Mia	  
drar	  raskt	  tillbaka	  sin	  kandidatur	  utan	  förklaring.	  

5.   Eftersom	  det	  inte	  finns	  något	  nomineringsstopp	  har	  t	  ex	  Nasser	  möjlighet	  att	  
föreslå	  sig	  själv	  till	  vicesammankallande,	  men	  det	  gör	  han	  inte.	  Återstår	  bara	  
Elin,	  som	  blir	  därmed	  vald.	  

6.   Gabriel	  Farrysson	  drar	  tillbaka	  sin	  kandidatur	  till	  kassör	  trots	  vädjanden	  från	  
Simone.	  Mötet	  försöker	  då	  få	  fram	  en	  ny	  kandidat.	  Till	  slut	  anmäler	  Jennifer	  
Forssell	  sitt	  intresse,	  och	  blir	  vald.	  

7.   Återstår	  att	  välja	  2	  ledamöter	  och	  3	  ersättare.	  Nasser	  förklarar	  att	  han	  inte	  vill	  
bli	  vald	  till	  ledamot,	  trots	  Simone	  och	  Elins	  vädjanden	  om	  att	  han	  ställer	  upp.	  
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8.   Alireza	  Mosahafi	  drar	  tillbaka	  sin	  kandidatur	  till	  ledamot.	  Han	  är	  den	  sista	  i	  
falangen	  runt	  Jabbar	  Amin	  och	  Nasser	  som	  är	  nominerad	  i	  förväg	  i	  
ledningsgruppen	  

9.   Återstående	  anmälda	  kandidater	  till	  ledamot	  är	  då	  Lennart	  Frostesjö	  och	  Julia	  
Stuxgren,	  som	  blir	  valda	  till	  ledamöter.	  

10.  Återstår	  val	  till	  ersättare,	  tre	  platser	  ska	  fyllas.	  Nasser	  förklarar	  att	  han	  inte	  
heller	  vill	  bli	  ersättare,	  men	  enligt	  stadgarna	  måste	  gruppledaren	  vara	  antingen	  
ledamot	  eller	  ersättare	  i	  ledningsgruppen.	  Han	  ger	  med	  sig.	  Inga	  andra	  
kandidater	  finns.	  Årsmötet	  försöker	  vaska	  fram	  ytterligare	  två	  kandidater.	  Till	  
slut	  ställer	  Morgan	  Flank	  och	  Khalil	  Karimi	  upp.	  Dessa	  tre	  blir	  valda.	  
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Händelseförlopp	  vid	  val	  till	  valberedning	  
1.   Enligt	  stadgarna	  ska	  ledningsgruppen	  bereda	  val	  till	  valberedning.	  Ett	  förslag	  

delas	  ut	  bestående	  av	  Emma	  Frennesson,	  Michael	  Teklemarlam	  och	  Anna-‐Lena	  
Askarian	  som	  ledamöter	  och	  Abdalla	  Massauad	  samt	  Britt-‐Marie	  Rosenqvist	  
(riks	  representant)	  som	  ersättare.	  

2.   Samtliga	  utom	  Britt-‐Marie	  Rosenqvist	  återtar	  sin	  kandidatur.	  
3.   Under	  ett	  antal	  minuter	  vaskas	  kandidater	  fram	  ur	  årmötesdeltagarna.	  
4.   Till	  ledamöter	  väljs:	  Jouko	  Kangas	  (sammankallande),	  Alice	  Nikmanesh,	  Anders	  

Rålin.	  Samtliga	  nyval.	  
5.   Till	  ersättare	  väljs:	  Birgitta	  Wallin	  (nyval),	  samt	  Britt-‐Marie	  Rosenqvist	  

(representant	  för	  riksorganisationen)	  
	  
Händelseförlopp	  vid	  val	  av	  2	  revisorer	  
1.   Valberedningen	  har	  föreslagit	  Michael	  Teklemariam	  till	  omval,	  och	  Jon	  Karfeldt	  

som	  företrädare	  för	  riksorganisationen.	  Michael	  drar	  tillbaka	  sin	  kandidatur.	  
2.   Gabriel	  anmäler	  sitt	  intresse,	  och	  han	  blir	  vald	  tillsammans	  med	  Jon.	  
	  
Händelseförlopp	  vid	  val	  till	  kongressombud,	  3	  ordinarie	  och	  3	  ersättare	  
1.   Det	  finns	  8	  personer	  nominerade	  sammanlagt.	  Det	  sker	  en	  lång	  diskussion	  

kring	  hur	  många	  ombud	  det	  ska	  vara	  med	  tanken	  på	  kostnaden.	  
2.   Nasser	  drar	  tillbaka	  sin	  kandidatur	  trots	  vädjanden	  från	  Elin.	  Liv	  Rydell	  har	  

redan	  före	  mötet	  dragit	  tillbaka	  sin	  kandidatur.	  Då	  återstår	  6	  kandidater.	  
3.   Röstning	  sker	  där	  man	  ska	  rangordna	  samtliga	  kandidater	  med	  siffra	  1-‐6.	  
4.   Valda	  till	  ordinarie	  blir:	  Simone	  Andersson,	  Alice	  Nikmanesh,	  Gabriel	  Farrysson	  

(som	  får	  färre	  röster,	  men	  kvoteras	  upp	  till	  ordinarie	  som	  enda	  man.)	  
5.   Valda	  till	  ersättare	  blir:	  Elin	  Söderberg,	  Julia	  Stuxgren,	  Mardoeke	  Boekraad	  
	  


