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valg til repræsentantskab og bestyrelse, 30.9.2020

ANDELSMEDLEMMER
Valg af repræsentantskabsmedlemmer på generalforsamlingen
Foreningen er opdelt i 3 valgområder.
Områderne vælger deres egne repræsentantskabsmedlemmer.
Antal repræsentantskabsmedlemmer, der skal vælges pr. område:

Nord (i alt 10)
Midt (i alt 25)
Syd (i alt 15)

2020
5
12
8

2021
5
13
7

Forslag til repræsentantskabsvalget fremsættes skriftligt, der må skrives det antal, der skal vælges
i området.
Dirigenten drager omsorg for præsentationen af de foreslåede kandidater.
Dirigenten drager endvidere omsorg for, at valget foretages skriftligt i én afstemning.
Valget foregår efter prioriteringsmetoden.

Valg til bestyrelse på førstkommende repræsentantskabsmøde
Valg til bestyrelsen foretages af repræsentantskabsmedlemmerne og vælges blandt disse for en 2årig periode.
Forslag fremsættes skriftligt. Derefter skriftlig afstemning, alle skal stemme på de opstillede
kandidater i samtlige områder. Valget foregår efter relativt flertal (flest stemmer i forhold til andre).
Stemmesedlen skal udfyldes. Bestyrelsen fordeles jfr. nedenstående:

Nord (i alt 2)
Midt (i alt 5)
Syd (i alt 3)

2020
1
2
2

2021
1
3
1

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i utide, kan der foretages suppleringsvalg.
Udtræden af repræsentantskabet medfører samtidig udtræden af bestyrelsen.

Valg af repræsentantskabsformand, hvert år, på førstkommende
repræsentantskabsmøde.
Valg af repræsentantskabets formand foregår efter relativt flertal (flest stemmer i forhold til andre)
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MEDARBEJDERE
Medarbejdernes valg af medarbejdere til repræsentantskab
Medarbejdernes valg af medarbejderrepræsentanter til repræsentantskabet foretages af
medarbejderne inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Valg af
medarbejderrepræsentanter skal ske skriftligt, på e-mail eller lignende og skal være hemmeligt.
4 vælges til repræsentantskab – medarbejdere med mindst 1 års anciennitet (ikke elever). Valget
foregår efter prioriteringsmetoden.

2020

2021

2

2

Valg til bestyrelsen foretages efterfølgende elektronisk af samtlige medarbejdere og vælges
blandt de fire repræsentantskabsmedlemmer for en 2-årig periode. Valget foregår efter relativt
flertal og finder sted inden førstkommende repræsentantskabsmøde. Valg blandt de valgte
medarbejderrepræsentanter skal ske skriftligt, på e-mail eller lignende og skal være hemmeligt.

2020
1

2021
0

