
Tidsfrister i forbindelse med bestyrelsesmedlemsvalget 2017 
 
Bestyrelsesmøde d. 18. august 2016 
Bestyrelsen nedsætter valgudvalg og godkender tidsforløb for valget. Ved valget i 2013 blev 
Formandskabet udpeget som valgudvalg. 
 
Bestyrelsesmøde 27. oktober 2016 
Bestyrelsen godkender procedurer (forretningsorden) for gennemførelse af valg i første kvartal 
2017 af 10 bestyrelsesmedlemmer og 20 stedfortrædere – efter indstilling fra Formandskabet/ 
valgudvalget. Bestyrelsen godkender delegation af ansvar for valghandling til Formandskab/ 
valgudvalg og sekretariat jf. vedtægten § 9, stk.8. 
 
Primo november 2016 
Sekretariatet udsender en generel orientering om valgene til alle medlemmer. 
Dette giver de enkelte ældreråd mulighed for at have god tid (2 måneder) til at finde egnede 
kandidater. Valgdato, samt at valget afvikles i forbindelse med temadage oplyses. Program for 
temadage sendes ud i uge 48/49. 
 
Onsdag d. 25. januar 2017 før kl. 24.00 
Frist for modtagelse af anmeldelser om kandidater til posten som bestyrelsesmedlem eller 
stedfortræder i DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. 
Kandidatanmeldelsen forsynes med indstilling og evt. begrundelse fra ældre-/seniorråd i 
valgkredsen. Kandidaten sender kontaktoplysninger, gerne foto, samt ca. 10 linjer om hvorfor 
kandidaten stiller op til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. 
 
Onsdag d. 1. februar 2017 (efter oplysning fra Danmarks Statistik om antal 60+ i de enkelte 
kommuner og dermed antal stemmeberettigede).  
Sekretariatet udsender standardbrev til de 98 medlemmer med indkaldelse til valgmøde samt 
oplysning om: 

 Mødested, dato og tidspunkt 

 Dagsorden 

 Forretningsorden 

 Antal stemmeberettigede 

 Oplysning om anmeldte kandidater samt CV og foto  
 
Senest onsdag d. 15. februar 2017 
Sidste frist for modtagelse hos valgstyrerne/sekretariatet af antal deltagere til valgmødet. 
 
Mandag d. 20. februar – torsdag d. 3. marts 2017 
Afholdelse af valgmøder i de 10 valgkredse i perioden. 
  
Tirsdag d. 7. marts 2017 
De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer offentliggøres via mail til alle medlemmer.  
 
Mandag d. 13. marts 2017 
Frist for anmeldelse af formandskandidater. 
Frist for fremsættelse af forslag. 
 
Mandag d. 27. marts 2017 
Materiale til repræsentantskabsmødet udsendes senest. Sekretariatet påtænker at udsende 1 uge 
tidligere – mandag d. 20. marts. 
 
Mandag d. 24. april 2017  
Repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, med valg af formand og præsentation af nyvalgt 
bestyrelse. Funktionsperiode for ny bestyrelse. 
 


