DIREKTIV FÖR UPPSTÄLLANDE AV KANDIDATER TILL VAL AV FULLMÄKTIGE FÖR KYRKANS AKADEMIKER AKI, FINLANDS KANTOR-ORGANISTFÖRBUND OCH FINLANDS
KYRKAS PRÄSTFÖRBUND 2018
Allmänt
Enligt stadgarna för Kyrkans akademiker AKI är fullmäktige förbundets högsta beslutande organ.
Fullmäktigeledamöterna väljs vart fjärde år. Fullmäktige för AKI väljs i februari 2018. Mandatperioden omfattar åren 2018 - 2021.
Valen regleras av bestämmelserna i stadgarna för medlemsförbunden och för AKI (§ 7 - 9) samt
av bestämmelserna i den av fullmäktige fastställda valordningen. Dessa direktiv har uppgjorts på
grundval av nämnda punkter i stadgarna och i den av fullmäktige år 2017 godkända valordningen.
I enlighet med valordningen för AKI skall valen inom medlemsförbunden, dvs. Finlands Kantororganistförbund och Finlands kyrkas prästförbund, kombineras med valet inom AKI. De tre valen
ordnas alltså samtidigt. De som blir invalda i fullmäktige för Kantor-organistförbundet respektive
Prästförbundet bildar tillsammans fullmäktige för AKI. Enligt AKIs stadgar och medlemsantalet
1.1.2017 fördelas fullmäktigeplatserna så, att Kantor-organistförbundet får 12 platser och Finlands
kyrkas prästförbund 28 platser.
För att kunna organisera valen på ett effektivt sätt är valordningarna för AKI och dess medlemsförbund likadana till innehållet. Några skillnader finns dock. De är följande:
2§

Inom Kantor-organistförbundet finns inga magister-, kandidat- eller dubbelmedlemmar
som inom Prästförbundet. Magister-, kandidat- och dubbelmedlemmar är inte valbara.

11 §

Förvaltningsmässigt lyder Kantor-organistförbundets medlemmar inte under något visst
stift inom kyrkan. För att få en regional spridning har man inom förbundet ändå velat fördela fullmäktigeplatserna stiftsvis. I valordningen för förbundet stadgas att en medlem
anses höra till det stift i vars församling han/hon arbetar. Oklara fall avgörs av förbundets
valnämnd.

15 §

Inom Kantor-organistförbundet väljs suppleanterna huvudsakligt utgående från kandidatlistorna och sedan stiftsvis på basen av jämförelsetalen. Finns det inte tillräckligt många
kandidater inom ett stift, kan en suppleant på basen av jämförelsetalen väljas från ett annat stift.

Valnämnden
AKIs styrelse tillsatte en valnämnd 8.12.2016. Medlemmar i valnämnden är kantor Heikki AliLöytty, kantor Markku Hekkala, pastor Merja Laaksamo, pastor Stina Lindgård, kantor Annukka
Ruusula och pastor Ossi Tervonen. Som ordförande fungerar Heikki Ali-Löytty, som vice ordförande Stina Lindgård och som sekreterare verksamhetsledare Jussi Junni.
Valnämndens uppgift är att förbereda valet och att fastställa valresultatet.

Fullmäktigeplatser
Antalet fullmäktigeplatser för stiftena är följande:
Finlands Kantor-organistförbund (sammanlagt 12 platser)
Stift

Medlemsantal Fullmäktigeplatser

Åbo
Tammerfors
Uleåborg
St. Michel
Borgå
Kuopio
Lappo
Helsingfors
Esbo

130
145
137
93
94
90
101
109
82

2
2
2
1
1
1
1
1
1

Finlands kyrkas prästförbund (sammanlagt 28 platser)
Stift

Medlemsantal Fullmäktigeplatser

Åbo
Tammerfors
Uleåborg
St. Michel
Borgå
Kuopio
Lappo
Helsingfors
Esbo

384
460
318
320
189
321
318
571
316

3
4
3
3
1
3
3
5
3

Kandidaterna
1.

Kandidaten bör vara en i Finland bosatt egentlig medlem av medlemsförbundet som inte
är pensionerad. Han/hon bör ha antagits som ordinarie medlem före 30.6.2017.

2.

Kandidaten bör tillhöra samma stift och samma medlemsförbund som de som grundat
valmansföreningen.

3.

Kandidaten bör ge sitt samtycke till att bli uppställd som kandidat. Ombudets försäkran
fungerar som bevis för att kandidaten gett sitt samtycke. Kandidaten får inte låta sig uppställas på mer än en kandidatlista.

4.

Namnen på kandidaterna publiceras i Crux 4/2017 tillsammans med namnen på dem
som grundat valmansföreningar.

Valmansföreningens undertecknare
1.

För att grunda en valmansförening behövs det minst tre undertecknare som är egentliga
medlemmar av ett medlemsförbund. Maximiantalet undertecknare har inte begränsats.

2.

Undertecknarna bör höra till samma stift och samma medlemsförbund som de uppställda
kandidaterna på listan.

3.

En medlem får underteckna stiftelseurkunden för endast en valmansförening. Ifall
han/hon undertecknar flera urkunder, avlägsnas hans/hennes namn från samtliga.

4.

Den som står som första undertecknare för en valmansförening fungerar som ombud för
valmansföreningen.

5.

Namnen på dem som grundat valmansföreningar publiceras i Crux 4/2017 tillsammans
med namnen på de uppställda kandidaterna.

Devis på kandidatlistan
På kandidatlistan kan en kort devis införas. Devisen kan t.ex. syfta på någon underavdelning
inom medlemsförbundet eller gälla målsättningen för valmansföreningen. Valnämnden besluter
om godkännande av devisen.

Fatalietid och rättelsetid
Urkunden för en valmansförening bör sändas till valnämnden senast 31.10.2017 kl. 12. Den
sänds elektroniskt. Den elektroniska blanketten finns på AKIs hemsida på adressen
https://www.akiliitot.fi/716-valitsijayhdistyksen-perustamisasiakirja-ehdokaslistoineen.
Valnämnden granskar urkunden för valmansföreningen. Ifall rättelser eller kompletteringar behöver göras i den, bereds ombudet för valmansföreningen tillfälle att göra dessa under tiden 1.–
11.11.2017.

Publicerande av kandidaternas namn
Valnämnden sammanställer kandidatlistorna och publicerar namnen på kandidaterna och dem
som grundat valmansföreningar på hemsidan och i Crux 4/2017.

_____________________________________________________________________________
Direkta, hemliga och proportionella val som äger rum stiftsvis
Varje egentlig medlem, magistermedlem och kandidatmedlem har rätt att rösta i valet. Även pensionärer och dubbelmedlemmar (sådana som är egentlig medlem i ett annat Akavaförbund) har rösträtt. Man röstar på endast en kandidat. Kandidaten skall höra till samma stift och samma medlemsförbund som man själv.
Valet är ett s.k. proportionellt val med listor, där man i förväg grundar valmansföreningar som ställer
upp kandidater. Den kandidat som fått mest röster inom en kandidatlista får som sitt jämförelsetal
kandidatlistans hela röstetal. Den som har fått näst mest röster får som jämförelsetal hälften av

kandidatlistans hela röstetal, den som fått tredje mest röster får som jämförelsetal en tredjedel av
kandidatlistans hela röstetal osv.
Valet är direkt och hemligt. Röstningen sker i första hand elektroniskt. Närmare direktiv om röstningsförfarandet ges i god tid före valet.

