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AD DAGSORDENENS PUNKT 4.1   FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF LOVENE  

 
Gældende vedtægter  
 
 
 

 Forslag nr. 
 
 
(Ændringer fremhævet ved understregninger) 
 

§ 25 Formanden og regionsformændene, der skal 
være ordinære medlemmer af foreningen, vælges 
ved urafstemning af og blandt samtlige 
stemmeberettigede medlemmer i henholdsvis 
foreningen og regionen. 
Stk. 2. Der kræves simpelt flertal af de afgivne 
stemmer for at blive valgt som formand eller 
regionsformand. Er dette ikke opnået, sker der 
omvalg mellem de to kandidater, der har opnået 
flest stemmer. Ved stemmelighed frasorteres ved 
lodtrækning så mange kandidater blandt dem 
med det højeste stemmetal, at der tilbage er to 
kandidater. 
Stk. 3. Funktionstiden for formanden starter 1. 
april i lige år. Funktionstiden for 
regionsformanden starter 1. juli i lige år. 
Stk. 4. Kandidatanmeldelse af 
formandskandidater skal ske senest 1. januar kl. 
12 i hvert andet lige år. 
Kandidatanmeldelse af 
regionsformandskandidater skal ske senest 1. 
marts kl. 12 i hvert andet lige år. 
 
 
 

 § 25 Formanden og regionsformændene, der skal 
være ordinære medlemmer af foreningen, vælges 
ved urafstemning af og blandt samtlige 
stemmeberettigede medlemmer i henholdsvis 
foreningen og regionen. 
Stk. 2. Der kræves simpelt flertal af de afgivne 
stemmer for at blive valgt som formand eller 
regionsformand. Er dette ikke opnået, sker der 
omvalg mellem de to kandidater, der har opnået 
flest stemmer. Ved stemmelighed frasorteres ved 
lodtrækning så mange kandidater blandt dem 
med det højeste stemmetal, at der tilbage er to 
kandidater. 
Stk. 3. Funktionstiden for formanden starter 1. 
oktober i ulige år. Funktionstiden for 
regionsformanden starter 1. december i ulige år. 
Stk. 4. Kandidatanmeldelse af 
formandskandidater skal ske senest 1. august kl. 
12 i hvert andet ulige år. 
Kandidatanmeldelse af 
regionsformandskandidater skal ske senest 
1.oktober kl. 12 i hvert andet ulige år. 
 

 
 



 

 

 

Forslag: 
Forslaget indebærer, at formanden fremover tiltræder 1. oktober i ulige år, at der er frist for 
kandidatanmeldelse til formandsposten den 1. august i ulige år, og at regionsformændene 
fremover tiltræder 1. december i ulige år, samt at der er frist for kandidatanmeldelse til 
regionsformandsposten den 1. oktober i ulige år. 
 
Begrundelse: 
Spørgsmålet om den mest hensigtsmæssige placering af formandsvalg, tiltrædelsestidspunkt 
og valgkampens længde er en afvejning af flere hensyn. På den ene side vægter hensynet til, 
at foreningens formand med fuld kraft og legitimitet kan indgå i den eksterne varetagelse af 
medlemmernes interesser. På den anden side er der hensynet til medlemsdemokratiet, der 
skal muliggøre reelle valgkampe i foreningen. 
Det netop afholdte formandsvalg faldt tidsmæssigt sammen med forhandlingerne af de 
offentlige overenskomster. Det er ikke hensigtsmæssigt, og derfor foreslår hovedbestyrelsen, 
at valghandling samt tiltrædelsestidspunkt flyttes fra vinter/forår til sensommer/efterår. For at 
undgå sammenfald med repræsentantskabsmødet foreslås det også, at valg afvikles i ulige år. 
Som konsekvens heraf foreslås det, at der sker en forskydning af valg til 
regionsformandsposterne.  
Samtidig er det ønsket at have en mere intensiv valgkamp, hvorfor perioden mellem 
kandidatanmeldelse og tiltrædelse foreslås afkortet. Konkret fra fire måneder til tre måneder. 
Det vil give en mere fokuseret og intens valgkamp, hvilket er en fordel for såvel kandidater 
som vælgerne, i dette tilfælde medlemmerne. 
 
Med forslaget bevares, at formand og regionsformænd vælges forskudt men i samme år. 
Konkret vil forslaget indebære, at perioden for stemmeafgivelse forkortes fra de nuværende to 
uger til én uge. Kutymen om at have en to ugers periode for stemmeafgivelse har været 
begrundet i, at der skulle være tid til at indsende stemmesedlen med posten – valgene er 
elektroniske nu – og at perioden for stemmeafgivelsen faldt i uge 7 og uge 8, hvor der er 
vinterferie på forskellige tidspunkter i forskellige landsdele. Dette hensyn er ikke relevant, 
såfremt stemmeafgivelsen flyttes til september måned. 
 
Forslaget vil kunne medføre, at en nyvalgt formand ikke formelt kan nå at sige sin stilling 
op/tage orlov, inden valgperioden indledes, f.eks. hvis der på grund af flere end to kandidater 
skal være en anden valgrunde. Det er dog vurderingen, at de øvrige hensyn vejer tungest. 
 
Vedtægtsændringen skal først træde i kraft i 2022, hvilket vil indebære, at valgperioden for de 
valgte fra 2022 vil blive forkortet, idet næste valg vil blive afviklet i anden halvdel af 2025.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 


