
 
 
Forretningsorden for valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i 2019 
 
Ifølge vedtægten for Danske Ældreråd afholdes valg til bestyrelsen i 10 valgkredse. Der skal vælges ét 
bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere i hver valgkreds. 
Valgstyrer ved valg til bestyrelsen er formandskab eller sekretariatsleder/-medarbejder – dog aldrig en 
person, der er på valg i valgkredsen. 
Valgproceduren skal være ens for alle valgkredse: 

 
Kandidater 

1. Valgbare er medlemmer af et ældre-/seniorråd i valgkredsen, jf. punkt 4. 
2. Hvis en kandidat er forhindret i at være til stede ved selve valget, men har anmeldt sit kandidatur 

rettidigt, er kandidaten valgbar.  
3. Hvis der ikke ved tidsfristen for kandidatanmeldelser, er opstillet en kandidat til bestyrelsesposten, 

kan det af bestyrelsens i nedsatte valgudvalg forlænge fristen kortvarigt.  
 
Opstilling 

4. Kandidater indstilles af et eller flere ældre-/seniorråd i egen valgkreds blandt valgkredsens ældre-
/seniorrådsmedlemmer.  

5. Hvert ældre-/seniorråd kan højest indstille to kandidater, en kandidat til bestyrelsen og en kandidat 
som stedfortræder.  
 

Stemmeret og fuldmagt 
6. Kun ældre-/seniorrådsmedlemmer med stemmeret kan deltage i selve valghandlingen. 
7.  Hver tilstedeværende repræsentant kan bære én fuldmagt fra eget eller andet ældreråd i  
     valgkredsen. Valgstyrer skal ved valghandlingens start klargøre, hvilke(t) ældreråd der har 
     givet fuldmagt til hvem. 
8.  Der kan udelukkende stemmes på kandidater opstillet i valgkredsen. 

 
Valgets forløb 

9.   Valget af ét bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere foregår som to selvstændige  
 valghandlinger.  

10. Valg af bestyrelsesmedlemmet: 

 Hver stemmeberettiget har én stemme. 

 Der skal være skriftlig afstemning. 

 Valgt er den kandidat, som har opnået flest stemmer. 

 I tilfælde af stemmelighed mellem kun to kandidater foretages lodtrækning ved mødeleders 
foranstaltning. 

 Ved stemmelighed mellem de førende blandt tre eller flere kandidater foretages omvalg. 
11. Valg af to stedfortrædere: 

 Valget foregår efter samme regler som anført ovenfor i punkt 10. 

 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. 

12.  Efter valghandlingen kan det nyvalgte bestyrelsesmedlem holde en takketale. 
 
Valgstyrer  

12.  Spørgsmål om fortolkning af forretningsordenen afgøres af valgstyreren. 
13.  En eventuel klage over forløbet af valghandlingen indgives skriftligt til Danske Ældreråds bestyrelse 
senest ugedagen efter valget. 

 
Vedtaget af bestyrelsen i Danske Ældreråd den 8. november 2018 


