NOTAT

Valg til Seniorrådet 2013
28. februar 2013
Handleplan for valg til Seniorråd
Formål: At få afklaret hvordan procedurerne omkring det skal være. (Hvornår er de forskellige deadlines) Hente inspiration fra det foregående valg.
Valgdag: Tirsdag den 19. november 2013
Generelt: Læs om erfaringer fra sidste valg, dok.nr.: 2010997-11
Budget for valg 2013: 150.100 kr.
Ældreudvalget besluttede den 15. januar 2013 at
1. Valg til Seniorråd afholdes som fremmødevalg 19-11-2013
2. Seniorrådet i samarbejde med administrationen udarbejder en endelig tids- og handleplan for afholdelse af valg til Seniorråd.

Ok

DATO
Januar

HANDLING
Afklaring af rådets forventninger til afholdelse af valg

ANSVARLIG
Administrationen
og Seniorråd

Primo juni

Kort annonce i SeniorNyt + på
hjemmeside om det forestående valg.

Administrationen

Oplæg til SeniorNyt vedrørende kandidater til Seniorråd

Seniorråd

√

√

Primo juni

SeniorNYT udkommer 18/6

√

√

Uge 35

NOTER
Hvilke forventninger har
det nuværende Seniorråd til valget?
Artiklen skal kort beskrive, hvad der skal
gøres, hvis man ønsker
at stille op til seniorvalget
Der skrives et oplæg til
SeniorNYT indeholdende:
Hvorfor det er spændende at være med i
rådet
Måske i form af interview til bladet.
Information om, hvordan man stiller op – Se
SeniorNYT 18/6.

(august)

Annoncering af valg i Taastrup
Avis om hvordan man stiller op

Administrationen

Administrationen

Checker med byrådscentret

Uge 35
(august)

OBS: Det undersøges om der
kan etableres et link fra HTK’s
hjemmeside (om valg) til Seniorrådets
Udarbejdelse/ophæng af posters relevante steder

Leif laver et udkast til poster
Seniorråd sørger
for ophæng

Posteren skal indeholder
informationer om Seniorråd og hvordan man
opstiller.

Administrationen
trykker

Poster ophænges:
Bibliotek
Borgerservice
Apotek

Der tages udgangspunkt i Leifs
indlæg i SeniorNYT 1/13
Trykning af posters i A4 + A3
(ca. 20 af hver slags)
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√

Uge 38
(september)
Uge 38
(september)

Annoncering af valg i Taastrup
Avis (frist for bestilling xx)
Bestilling af valglokaler og udstyr

?

September?

?

September

Frist for evt. indslag til valgavisen om valget
Valgudvalget og adm. mødes

?

Ultimo september

?

Ultimo september

√

Annonce om borgermødet udarbejdes (til lokalavis medio
oktober)
Invitation til borgermøde annonceres i Taastrupavisen +
posters centrale steder
Evt. med i avisen 2 uger i træk
(uge 42 og 43?)
Valgtilforordnede skal være
fundet + formand for dem
Frist for indsendelse af ønske
om opstilling

Administrationen
Administrationen

Administrationen
booker mødelokale og kontakter
Mie Petterson, der
skal deltage vedr.
valghandling mv.
Rådet og Administration

Beslutningsgrundlag:
Skitse til valgmanual
(dok. 2 491 313) – tillæg til denne overordnede handleplan.

Seniorrådet/ administrationen?

Husk frist for annoncer
er onsdag før kl. 10 for
annonce ugen efter.

?

Primo oktober

√

4.oktober

√

7. oktober

Sende brev ang. godkendelse/afslag af de enkelte kandidater

Administrationen

√

8. oktober
kl. 12.00

Deadline for materiale til
Valgavisen (særnummer af
SeniorNYT - indlæg i LokalAvisen) –
udkommer 29. oktober

Administrationen

Primo oktober

Udarbejdelse af kandidatliste

√

15. oktober

Profil af kandidater
Frist for indsendelse af profiloplysninger
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Information om borgermødet

Seniorrådet

afleveringsfrist LokalAvisen:
21. oktober

?

Plejecentre m.v.
Og sendes til foreninger
Information om, hvordan man stiller op
(teknisk service på de
enkelte valgsteder + Ole
Olsen, tlf.: 1118, Driftsbyen)

Administrationen

Datoen offentliggøres i
SeniorNyt juni, lokalavisen august/september
samt posters
Tjekke at de, der ønsker
at opstille, også opfylder
kravene (er bosat i
kommunen + senest
fylder 60 år på valgdagen)
Udarbejdelse af valgavis, hvor alle kandidater præsenteres og hvor
der gives praktiske informationer i fht valget
(datoer, hvordan kan
der stemmes - fremmøde og pr. brev etc.)
+ hvor de kan få hjælp
til at stemme
Annoncere/påminde om
valget i senioravisen –
opfordre til at stemme!
Evt. interviews af seniorrådsmedlemmer om
deres arbejde
Inspiration fra brochuren fra det foregående
valg
Kandidaterne opfordres
til at skrive lidt om sig
selv / gøre sig selv

√

15. oktober

Offentliggørelse af kandidatliste.

Administrationen

√

17. oktober

Fotos af kandidaterne

Administrationen

?

Oktober

Orientering til plejepersonale
mv. om det forestående valg

?

?

Primo oktober

Oktober

?

Oktober

?

oktober

Eller skal det sendes til alle
daglige ledere i hjemmeplejen
og plejecentre
Udarbejdelse af Stemmesedler
og informationsmateriale

”kendt”. F.eks. X-antal
anslag. Sættes i Valgavisen der udkommer
29/10, hvori alle kandidater bliver præsenteret.
Kandidatliste offentliggøres i Taastrup Avis,
hjemmesiden samt i
Valgavisen.
Prøver at tage fotos af
alle samme dag, fx mellem kl. 10-12.
Hvordan kan de ældre
stemme, og hvordan
kan plejepersonalet mv.
evt. hjælpe

Mulighed for fremmødevalg og
brevstemme – ansøgningsfrist
for at stemme hjemme er xx
oktober (vi sender skema)
Deadline for tilmelding til borgermøde (biblioteker/borgerservice – man skrives på lister og Lone følger op
på antal ved fristen og melder
til Irene)
I valgravis skrives kort notits
om, at hvis man har glemt at
tilmelde sig borgermødet, kan
man nå det endnu ved at rette
henvendelse til seniorrådet
(ringe til xx).
Deadline for bestilling af forplejning/lokale til borgermødet
Borgermøde.

Seniorrådet præsenterer
i den sammenhæng deres arbejde og fortæller
om opnåede resultater.
Kandidaterne præsenterer sig.

?

Oktober

?

19. november

Frist for at bede om afstemning hjemme
Fremmødevalg den 19. november
Brevstemning følger valg til
Byråd ?

√

19. november

Valg
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?
Evt. fælles annoncering
med byrådsvalg i aviserne (?)

?
?
?

19 - 20. november
Primo december
Primo januar
2014

Optælling af stemmer
Brev til alle kandidater med
lykønskning til de valgte og
”tak for indsatsen” til de andre
Offentliggørelse af medlemmerne i det nye Seniorråd via
en pressemeddelelse
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?
?

Spørgsmål til afklaring:
Spørgsmål

dato

Seniorrådet undersøger om der skal afholdes borgermøde
Adm. undersøger om der kan etableres link fra
hjemmesidens side om valg til Seniorrådets hjemmeside
Leif undersøger om Lokalavisen vil trykke store plakater med fotos og navne på kandidaterne til ophæng i valglokalerne

4/3

Svar

Uge 10

Praktiske ting der skal HUSKES:
Udarbejdelse af budget

Møder:
Mødedato
28. februar kl. 10-11
22. maj kl. 10-11

Sted
B 102
B 103
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Dagsorden
Handleplan
Resten af handleplanen gennemgås

