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Valgprocedure ved hovedbestyrelsesvalg
Bilag til forretningsorden.
Valgproceduren er gældende, hvad enten afstemningerne foregår fysisk eller digitalt. I sidstnævnte tilfælde
oversættes begreber om det fysiske rum til det virtuelle rum.
Skole og Forældres vedtægter:
§6 e Valg
Landsmødet vælger 21 medlemmer og op til 21 suppleanter til hovedbestyrelsen. Valget er for to år og
finder sted som rullende valg, således at der i lige år vælges 11 medlemmer og i ulige år 10 medlemmer.
Genvalg kan finde sted.
1. Valg i valggrupperne
Når valghandlingen går i gang, går alle delegerede til et separat valglokale for hver valggruppe. Det er kun
valggruppens delegerede og foreningens tilforordnede, der må opholde sig i valglokalet og det er kun
muligt at stemme ved personligt fremmøde i valglokalet. Valghandlingen foregår for lukkede døre, dvs. alle
delegerede bliver i lokalet under valghandlingen til afstemningen er slut.
Her får hver kandidat 2 minutters taletid i sin valggruppe til kort at præsentere sig selv.
Præsentation og valghandling forestås af en eller flere sekretariatsmedarbejdere, som af de
landsmødedelegerede er udpeget til stemmetællere.
Valggrupper:
Valggruppe 1: De delegerede i region Nordjylland og region Midtjylland
Valggruppe 2: De delegerede i region Syddanmark
Valggruppe 3: De delegerede i region Hovedstaden
Valggruppe 4: De delegerede i region Sjælland
Efter præsentationen skrides der til valg. Afstemningen er skriftlig.
På stemmesedlen anfører hver delegeret navnene på kandidater, svarende til det antal kandidater, som
valggruppen har ret til at vælge.
Der skal vælges hovedbestyrelsesmedlemmer efter følgende fordeling, jf. vedtægterne:

Valggruppe 1
Valggruppe 2
Valggruppe 3
Valggruppe 4
Fællesgruppen

Antal kandidater
Lige år
3
2
2
2
2

Antal kandidater
Ulige år
2
2
2
1
3

Maksimalt antal
suppleanter hvert år
5
4
4
3
5

Stemmesedler med flere eller færre navne er ugyldige. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat.
Ved stemmeoptællingen tillægges hvert anført navn samme vægt.
Kandidaterne er valgt i følgende rækkefølge:
Valggruppe 1: De 3 kandidater (lige år) henholdsvis 2 kandidater (ulige år), der får flest stemmer, er valgt
som hovedbestyrelsesmedlemmer. De 5 kandidater, der følger herefter, er valgt som suppleanter.
Valggruppe 2 og 3: De 2 kandidater, der får flest stemmer, er valgt som hovedbestyrelsesmedlemmer. De 4
kandidater, der følger herefter, er valgt som suppleanter.
Valggruppe 4: De 2 kandidater (lige år) henholdsvis 1 kandidat (ulige år), der får flest stemmer, er valgt
som hovedbestyrelsesmedlemmer. De 3 kandidater, der følger herefter, er valgt som suppleanter.
Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og suppleanter vælges for 1 år.
Såfremt der på grund af stemmelighed opstår tvivl om, hvilken af to eller flere kandidater, der er valgt som
hovedbestyrelsesmedlemmer foretages omvalg mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.
Såfremt der ved denne anden valgrunde atter opstår stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.
Kandidater, der ikke opnår valg udpeges til suppleanter i rækkefølge i forhold til deres stemmetal. Opstår
der stemmelighed blandt suppleanterne trækkes der lod om rækkefølgen.

2. Valg i fællesgruppen
Efter afslutningen af valghandlingen i valggrupperne går alle delegerede tilbage til plenumlokalet, hvor valg
i fællesgruppen finder sted. Det er kun delegerede og foreningens tilforordnede, der må opholde sig i
valglokalet og det er kun muligt at stemme ved personligt fremmøde i valglokalet. Valghandlingen foregår
for lukkede døre, dvs. alle delegerede bliver i lokalet under valghandlingen til afstemningen er slut.
Valget i fællesgruppen forestås af dirigenten samt de sekretariatsmedarbejdere, der er udpeget til
stemmetællere. Kandidater, som ikke har opnået valg i valggrupperne, har mulighed for at opstille i
fællesgruppen. Hver kandidat får 2 minutters taletid til at præsentere sig selv.
Herefter skrides der til valg. På stemmesedlen anfører hver delegeret det antal navne, som skal vælges i
fællesgruppen, idet eventuelt undertallige kandidater i valggrupperne overføres til fællesgruppen.
Stemmesedler med flere eller færre navne er ugyldige. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat.
Ved stemmeoptællingen tillægges hvert anført navn samme vægt.
De 2 kandidater (lige år) henholdsvis 3 kandidater (ulige år), der får flest stemmer, er valgt som
hovedbestyrelsesmedlemmer. De 5 kandidater, der følger herefter, er valgt som suppleanter.
Såfremt der på grund af stemmelighed opstår tvivl om, hvilke af to eller flere kandidater, der er valgt som
hovedbestyrelsesmedlemmer, foretages omvalg mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.
Såfremt der ved denne anden valgrunde atter opstår stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.
Kandidater, der ikke opnår valg udpeges til suppleanter i rækkefølge i forhold til deres stemmetal.
Opstår der stemmelighed blandt suppleanterne trækkes der lod om rækkefølgen.
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