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Forslag til håndtering af personvalg på kongres og 
kredsgeneralforsamlinger 

 
Motivering 
For at sikre at kandidater der opstiller til valg til enkeltposter til hver en tid vælges af mere 
end halvdelen af stemmerne og dermed har så stærkt et mandat som muligt, foreslår 
Hovedbestyrelsen, at det indarbejdes i forbundets vedtægter, at valg til enkeltposter på 
henholdsvis kongressen og på kredsgeneralforsamlingerne kræver et absolut flertal. 
 
Valgmetoden betyder, at valg til posterne som forbundsformand, næstformand og 
forbundskasserer på kongressen skal ske med mere end halvdelen af de afgivne stemmer, 
hvor der er stemt på en kandidat.  Blanke stemmer og ”antal delegerede der vælger ikke at 
stemme” indgår ikke i optællingen. 
 
I forhold til valg på kongres betyder det, at opnår en kandidat i første valgrunde absolut 
flertal, dvs. mere end halvdelen af de afgivne stemmer, er den pågældende valgt. 
 
Opnår ingen kandidat absolut flertal, foretages omvalg mellem de kandidater, der har opnået 
flest og næstflest stemmer i første valgrunde. Ved stemmelighed kan det derfor ske, at der 
skal deltage flere end to kandidater i omvalget. 
 
Hvis ingen af kandidaterne ved anden afstemning opnår absolut flertal, og stemmelighed på ny 
betyder, at der er mere end to kandidater med flest og næstflest stemmer til en afgørende 
valgrunde, foretages lodtrækning mellem de pågældende kandidater, hvis stemmelighed har 
betydning for valget.  
 
Herefter foretages der valg mellem den der har flest og næstflest stemmer. 
 
På forudgående begæring fra mindst 25 delegerede skal afstemning foregå ved navneopråb. 
 
Samme principper gælder for valg til enkeltposter og enkeltvalg på  kredsgeneralforsamling-
erne. 
 
 
Straks effektuering 
Der laves en ny § 29, stk. 2, hvoraf det fremgår, at ændringerne træder i kraft med 
øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt ændringerne er vedtaget af kongressen. Det betyder, at 
ændringerne får virkning for de valg, der gennemføres på kongressen. 
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Forslag 
Det indskrives i forbundets vedtægter, at valg til enkeltposter på hhv. kongres og på 
kredsgeneralforsamlinger kræver absolut flertal jf. vedlagte oversigtsskema.  
 
Forslagsstiller: 
Hovedbestyrelsen v/Kaj Skov Frederiksen, medlemsnummer 2042095744 
 
 

 



   
   

 

 
 

Nuværende vedtægter 
 
 
 
 
 
 
§ 16, stk. 9. 
Ved personvalg gælder føl-
gende regler: 
 
1) Valget foregår skriftligt. 
 
2) Hver kongresdelegeret 

kan højst afgive et antal 
stemmer svarende til 
antallet af personer, der 
skal vælges, og kan kun 
afgive 1 stemme på hver 
kandidat. De kandidater, 
der opnår flest stemmer, 
er valgt. 

 
 
3) De kandidater, der ikke 

opnåede valg som kriti-
ske revisorer, indtræder 
som suppleanter for 
disse i rækkefølge efter 
stemmetal. 

 
4) Ved stemmelighed fo-

retages lodtrækning. 
 
5) Såfremt der kun er fore-

slået et antal kandidater 
svarende til det antal, 
der skal vælges, er de 
pågældende valgt uden 
afstemning. 

 

Ændringsforslag 
Ny formulering: 
 
§ 16, stk. 9. 
Ved personvalg gælder følgende regler: 
 
1) Valget foregår skriftligt. 
 
2) Hver kongresdelegeret kan højst afgive 

et antal stemmer svarende til antallet 
af personer, der skal vælges, og kan 
kun afgive 1 stemme på hver kandidat.  

 
3) Ved valg til enkeltposter, jf. § 16 stk. 5 

a-d, kræves et absolut flertal. Det 
betyder, at kandidater til enkelt valg jf. 
valg til posterne som forbundsformand, 
næstformænd og forbundskasserer skal 
ske med mere end halvdelen af de 
afgivne stemmer.   

 
4) Ved valg til øvrige poster er de 

kandidater der opnår flest stemmer 
valgt.  

 
5) De kandidater, der ikke opnåede valg 

som kritiske revisorer, indtræder som 
suppleanter for disse i rækkefølge efter 
stemmetal.  

 
6) Valghandlingerne sker i henhold til 

følgende principper:  
• Ved stemmelighed foretages 

lodtrækning. 
• Blanke stemmer og ”stemmer ikke” 

indgår ikke i optællingen af afgivne 
stemmer.  

• Såfremt der kun er foreslået et antal 
kandidater svarende til det antal, der 
skal vælges, er de pågældende valgt 
uden afstemning. 

 
 

Motivering 
 
BEMÆRK! 
Ændringerne træder i kraft 
med øjeblikkelig virkning fra 
de er vedtaget af kongressen. 
 
Der udarbejdes efterfølgende 
et organisationscirkulære, 
som skal sikre ensartede 
valgmetoder i hele 
organisationen jf. motivering 
af ændringer i § 11, stk 7. 
 
Den nuværende formulering i 
§ 16, stk. 9, nr. 2 bevirker, at 
det ikke kræves, at en 
kandidat, hvis der er flere 
kandidater til samme post, 
skal have mere end halvdelen 
af stemmerne for at blive 
valgt. Der skal blot 
konstateres et flertal blandt 
de opstillede kandidater. 
 
Ændringen skal sikre, at 
kandidater til forbundets 
øverste ledelse (forbunds-
formand, 1. og 2. forbunds-
næstformand, forbundskas-
serer samt a-kassens daglige 
ledelse) til enhver tid vælges 
af mere end halvdelen af 
stemmerne, og derfor hviler 
på så stærkt mandat som 
muligt. 

  



   
   

 

 
 

§ 11, stk. 7. 
Ved personvalg gælder føl-
gende regler: 
 
1) Valget foregår skriftligt. 

 
2) Hvert medlem kan højst 

afgive et antal stemmer 
svarende til antallet af 
personer, der skal 
vælges, og kan kun 
afgive 1 stemme på hver 
kandidat. 

 
3) De kandidater, som 

opnår flest stemmer, er 
valgt. Ved valg af øvrige 
kredsbestyrelses-
medlemmer og 
kongresdelegerede er de 
kandidater, der ikke 
opnåede valg, supple-
anter i rækkefølge efter 
stemmetal. 

 
4) Ved stemmelighed, som 

er af betydning for hvem 
der opnår valg, 
foretages der omvalg 
mellem de kandidater, 
der har opnået lige 
mange stemmer. Ved 
stadig stemmelighed 
efter omvalg foretages 
der lodtrækning. 

 
5) Såfremt der kun er fore-

slået et antal kandidater 
svarende til det antal, 
der skal vælges, er de 
pågældende dog valgt 
uden afstemning. 

 

Ny formulering: 
§ 11, stk. 7. 
Ved personvalg gælder følgende regler: 
 
1)  Valget foregår skriftligt. 
 
2) Hvert medlem kan højst afgive et 

antal stemmer svarende til antallet af 
personer, der skal vælges, og kan 
kun afgive 1. 

 
3)  Ved valg til enkeltposter kræves et 

absolut flertal. Det betyder, at valg til 
posterne som kredsformand og 
kredskasserer skal ske med mere end 
halvdelen af de afgivne stemmer. 
Herudover skal enkeltvalg af 
hovedbestyrelsesmedlem og faglig 
sekretær ligeledes ske med mere end 
halvdelen af de afgivne stemmer. 

3)  Ved øvrige valg er de kandidater der 
opnår flest stemmer valgt.  

4) Ved valg af kredsbe-
styrelsesmedlemmer og 
kongresdelegerede er de kandidater, 
der ikke opnåede valg, suppleanter i 
rækkefølge efter stemmetal. 

 
5)  Valghandlingerne sker i henhold til 

følgende principper:  
• Ved stemmelighed foretages 

lodtrækning. 
• Blanke stemmer og ”stemmer ikke” 

indgår ikke i optællingen af afgivne 
stemmer.  

• Såfremt der kun er foreslået et 
antal kandidater svarende til det 
antal, der skal vælges, er de 
pågældende valgt uden afstem-
ning. 

 
 

 
 
 
 
Ændringerne træder i kraft 
med øjeblikkelig virkning fra 
de er vedtaget af kongressen. 
 
 
 
Begrundelsen er den samme 
som i forbindelse med valg til 
forretningsudvalget. 
Ændringen beskrives 
efterfølgende i et nyt 
organisationscirkulære, som 
beskriver valgmetoder for 
hele organisationen, herunder 
minimumskrav til 
forretningsordenen for 
kredsgeneralforsamlinger. 
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