Den 8. januar 2021

Revideret forretningsorden for valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i 2021
Bestyrelsen i Danske Ældreråd har besluttet, at valgene til bestyrelsen i 2021 afholdes uden fremmøde, men ved
skriftlig stemmeafgivning.
Bestyrelsen er optaget af at sikre, at Danske Ældreråd har en valgt bestyrelse til at tage over efter forårets
repræsentantskabsmøde, hvor den nuværende bestyrelse fratræder.
Det er jævnfør vedtægten for Danske Ældreråd bestyrelsen, der fastsætter valgprocedure for valg til bestyrelse,
og valgproceduren skal være ens for alle valgkredse.
Valg til bestyrelsen afholdes i 10 valgkredse. Der skal vælges ét bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere i hver
valgkreds.
Bestyrelsesmedlemmet og stedfortrædere vælges ved et decentralt valg for en toårig periode. Valgbare er
medlemmer af et ældreråd i pågældende valgkreds.

Kandidater
1. Valgbare er medlemmer af et ældreråd i valgkredsen, jf. punkt 4.
2. Hvis en kandidat har anmeldt sit kandidatur rettidigt, er kandidaten valgbar.
3. Hvis der ikke ved tidsfristen for kandidatanmeldelser er opstillet én kandidat til bestyrelsesposten, kan
det af bestyrelsens nedsatte valgudvalg forlænge fristen kortvarigt.
Opstilling
4. Kandidater indstilles af et eller flere ældreråd i egen valgkreds blandt valgkredsens
ældrerådsmedlemmer.
5. Hvert ældreråd kan højest indstille to kandidater, én kandidat til bestyrelsen og én kandidat som
stedfortræder.
Stemmeret
6. Ethvert ældreråd i valgkredsen har ret til én stemme for hver påbegyndt 10.000 af kommunens borgere,
som pr. 1. januar 2021 er fyldt 60 år.
7. Der kan udelukkende stemmes på kandidater opstillet i valgkredsen.
Da alle ældreråd har mulighed for at afgive stemme skriftligt via mail, udgår punkt 7, 8 og 10 om tilstedeværelse
og fuldmagter i den tidligere udsendte forretningsorden for bestyrelsesvalget 2021.
Valgets forløb
8. Valget af ét bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere foregår som to selvstændige valghandlinger.
9. Valg af ét bestyrelsesmedlem:
 Hvert ældreråd kan afgive det antal stemmer, som ældrerådet er berettiget til, jf. punkt 6.
 Ældrerådets formand indsender navn og e-mailadresse på stemmeberettigede medlemmer via
e-mail til sekretariatet.
 Stemmeberettigede medlemmer afgiver deres stemme skriftlig via e-mail til sekretariatet.
 Valgt er den kandidat, som har opnået flest stemmer.
 I tilfælde af stemmelighed mellem kun to kandidater foretages lodtrækning ved valgansvarliges
foranstaltning.
 Ved stemmelighed mellem de førende blandt tre eller flere kandidater foretages omvalg.

10. Valg af to stedfortrædere:
 Valget foregår efter samme regler som anført ovenfor i punkt 9.
 Hvis en kandidat ikke bliver valgt som bestyrelsesmedlem, kan kandidaten stille op som
stedfortræder.
 Den kandidat, der får flest stemmer, er førstestedfortræder.
 I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
 Opstilles netop det antal kandidater, der skal vælges, foretages afstemning om pladsen som
førstestedfortræder.
Valgansvarlige
11. Valgansvarlige er to personer fra sekretariatet og en person fra formandskabet, dog aldrig en person,
der er på valg til bestyrelsen.
12. Spørgsmål om fortolkning af forretningsordenen afgøres de valgansvarlige.
13. En eventuel klage over forløbet af valghandlingen indgives skriftligt til Danske Ældreråds bestyrelse
senest ugedagen efter valget.
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