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Politik 

På afdelingsmødet og generalforsamling er der personvalg. 
 

Målsætning 
Nedenstående retningslinjer for valg af personer til afdelingsbestyrelser og 
hovedbestyrelsen. 
 
 
Indkaldelse til møde 

De personer der er på valg, nævnes under relevante dagsordenpunkter. 
Såfremt en kandidat har oplyst at man genopstiller eller ikke genopstiller, så oplyses 
dette i den reviderede dagsorden. 
 

Forretningsgange 

 
Dirigenten oplyser til mødedeltagerne: 

1. Orienterer om forløbet af valget 
Nedenstående punkter nævnes og forklares kort 
 

2. Kandidater opstilles 
Personer der ønsker at stille op eller bliver foreslået nævnes, og skrives i tabel på 
projektor. 
Dirigenten spørger de opstillede om de ønsker at stille op – ønskes dette ikke, så 
slettes navn på listen. 
Er en foreslået kandidat ikke til stede på mødet, skal der foreligge et skriftligt tilsagn 
om, at vedkommende ønsker at stille op, herunder hvad man stiller op til. Foreligger 
der ikke skriftligt tilsagn, kan man ikke opstilles og vælges. 
 

3. Kandidater præsenterer sig 
De opstillede kandidater får mulighed for at præsentere sig kort – herunder fortælle 
hvad man hedder, hvor man bor og hvorfor man stiller op. 
Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge kandidaterne præsenterer sig – det vil 
være naturligt at det var i samme rækkefølge, som de er opstillet på oversigten. 
Præsentationen skal være kort – dvs. 1-2 minutter. 
 

4. Dirigenten oplyser om valgproceduren 
Dirigenten gennemgår valgproceduren for mødedeltagerne, og starter med at 
fortælle, at man ikke må begynde at udfylde stemmesedler før dirigenten siger til. 
 

Valgprocedure: Er der opstillet præcis det antal kandidater, der skal vælges, så 
anses disse for valgt uden afstemning.  

 
Valg af én person: Er der opstillet flere kandidater, så er den der får flest 
stemmer valgt. Er stemmetallet lige blandt 2 eller flere kandidater, så afgøres 
valget ved lodtrækning. 

 
Valg af flere personer: man bestemmer selv, hvor mange kandidater man vil 
stemme på - dog højest det antal der skal vælges. På én stemmeseddel kan 
der kun stemmes én gang på den samme person. Er stemmetal lige for 2 eller 
flere kandidater, trækkes der lod. 
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Dirigenten orienterer om følgende: 
Hver husstand har 2 stemmer. 
Der skal benyttes stemmeseddel nr. x, og kun disse. Benyttes andre stemmesedler, 
er stemmen ugyldig. 
På hver stemmeseddel skal man skrive navn på et antal kandidater, ud fra de 
vedtagne afstemningsregler. 
Man kan evt. nøjes med at skrive fornavn / efternavn. Er der flere kandidater med 
enslydende navne, forklarer dirigenten hvad man kan skrive, så der ikke opstår 
forveksling. 
Dirigenten orienterer om, hvad der må skrives. 
 
Valg af suppleanter: 
Dette er særskilte valg. Man kan ikke automatisk ”overføre” de der ikke blev valgt til 
bestyrelsesvalget, til at være suppleanter. 
Er der opstillet det antal suppleanter, der skal vælges – så kan dirigenten høre disse 
om de kan blive enige om hvem der er 1. suppleant og 2. suppleant. Er de ikke enige, 
så stemmes der herom. 
 
 

5. Afstemning og optælling ved stemmeudvalg 
Når dirigenten har gennemgået valgproceduren, spørges der til om alle har forstået 
proceduren. 
Herefter påbegyndes stemmeafgivningen. 
Dirigenten beder deltagerne blive siddende i lokalet, indtil stemmeafgivningen er 
afsluttet. 
Stemmeudvalget indsamler stemmesedler. 
Dirigenten spørger om alle har afleveret stemmesedler. 
Herefter går stemmeudvalget ud for at optælle sedlerne. 
 
Når stemmerne er talt op og godkendt af stemmeudvalget, får dirigenten oplyst 
resultatet. 
Det er dirigenten, der offentliggøre afstemningsresultatet for mødet. 
 

 

 


