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Utkast till process för val av ny partiordförande 
Valberedningen kontaktade alla förbund och samverkande organisationer dagen efter att Jan Björklund 
meddelat att han inte ställer upp för omval på höstens landsmöte. Vi tackar för alla inspel vi fått och som har 
varit väldigt nyttiga i våra diskussioner.  
 
Valberedningen har nu haft två sammanträden för att omvandla alla synpunkter till en hållbar tidplan för 
processen. Genomgående har alla varit positiva till en process med flera kandidater, en transparent process 
med hearings och kanske lokala primärval. Något som inte har förankring är en medlemsomröstning. Vidare 
finns det stort stöd för att slutföra processen före sommaren och Almedalsveckan. Även om detta innebär en 
snävare tidshorisont så menar många att det finns starka skäl till att inte ha en allt för lång process. 
 
Valberedningen har utifrån detta skissat fram ett förslag till tänkbar tidplan och processen delas in i fyra faser: 
 

Sonderingsfas - 31 mars 
Syfte: Att ge valberedningen input på intressanta personer för uppdraget. Dessa behöver ej vara tillfrågade. 
Förbunden uppmanas att inkomma med flertal tänkbara namn. Här är det viktigt med det lokala 
förankringsarbetet.Här handlar det om att ta fram 3-5 namn som man finner tänkbara som partiordförande. 
När denna fas är över skall alla till 100% ägna sig åt EP-valet som är den 26 maj. 
 
Hearingsfas 3-10 juni 
Syfte: Att Liberalernas medlemmar ska få möjlighet att möta kandidater till partiledaruppdraget, med 
möjlighet att ställa frågor till dem. 
Valberedningen presenterar några kandidater som verkar ha de bredaste stödet i sonderingarna. Dessa 
erbjuds sedan att under denna fas delta på hearings som valberedningen arrangerar. Troliga orter är 
Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. 
 
Nomineringsfas 10-17 juni 
Syfte: Att förbunden, efter genomförda hearings nominerar den kandidat de förespråkar som ny partiledare. 
Under denna fas håller förbunden sina förankringsprocesser. Även lokalavdelningar och enskilda 
medlemmar är naturligtvis välkomna att nominera. Nomineringsstopp är den 17 juni.  
 
Extra landsmöte 
Syfte: Att välja ny partiledare för Liberalerna. 
Extra landsmöte hålls före Almedalsveckan men efter midsommarafton. 

 
Under denna vecka kommer valberedningens ledamöter att kontakta samtliga förbundsordförande och 
samverkande organisationer för att diskutera ovanstående förslag. 
 
Valberedningen är naturligtvis öppna för alla typer av synpunkter genom att skicka ett mail till 
valberedningen@liberalerna.se. Valberedningen består av ordförande Olle Schmidt, Anita Jernberger, Ann 
Catrine Fogelgren, Eric Hesselius, Joakim Rönnbäck, Lars Persson Skandevall samt Monica Brohede 
Tellström. 
 
Vi ser fram emot era synpunkter! 
 
Olle Schmidt 
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