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1. INDLEDNING

1.1 Dette valgregulativ har til formål at fastlægge de nærmere regler for valg af med-
lemmer til Selskabets bestyrelse. 

1.2 Medlemmer til Selskabets bestyrelse vælges ved simpelt stemmeflertal. Hver re-
præsentant har én stemme. 

2. BESTYRELSEN

2.1 Selskabets bestyrelse består af 13 medlemmer og op til seks suppleanter, der væl-
ges af og blandt repræsentantskabets medlemmer, jf. vedtægternes pkt. 8.2. 

2.2 Derudover kan medarbejderne lade sig repræsentere i bestyrelsen med i alt to 
medlemmer, der vælges efter regler fastlagt af samarbejdsudvalget, jf. vedtægter-
nes pkt. 8.4. 

3. VALGLEDELSE 

3.1 Valgledelsen, der gennemfører repræsentantskabsvalget, jf. pkt. 7 i ”Valgregula-
tiv – Repræsentantskabet”, har tillige ansvar for gennemførelse af bestyrelsesval-
get. Reglerne om valgledelsens beslutningsdygtighed og beslutninger, jf. pkt. 7.3 i 
”Valgregulativ – Repræsentantskabet”, finder tilsvarende anvendelse på bestyrel-
sesvalget.

3.2 Valgledelsen gennemfører bestyrelsesvalget og træffer endelig afgørelse om uaf-
klarede forhold og spørgsmål om bestyrelsesvalget. Valgledelsens afgørelser om 
kandidaters valgbarhed til bestyrelsen kan dog påklages til Valgbarhedsudvalget. 
Jf. pkt. 4.  

4. VALGBARHEDSUDVALG

4.1 Repræsentantskabet skal nedsætte et valgbarhedsudvalg bestående af ni med-
lemmer af repræsentantskabet (”Valgbarhedsudvalget”). Valgbarhedsudvalget 
træffer endelig afgørelse af spørgsmål om kandidaters og bestyrelsesmedlemmers 
valgbarhed, jf. pkt. 3.2. og pkt. 11.2. 

4.2 Repræsentantskabets valg af medlemmer til Valgbarhedsudvalget skal ske på det 
første faste repræsentantskabsmøde i april efter det nyvalgte repræsentantskab er 
tiltrådt. Valgbarhedsudvalget konstituerer sig selv med en formand.

4.3 Valgbarhedsudvalget forbliver i funktion indtil repræsentantskabet nedsætter et 
nyt valgbarhedsudvalg. 

4.4 Valgbarhedsudvalget er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlem-
mer er repræsenteret. Valgbarhedsudvalget træffer beslutning ved simpel stem-
meflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
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5. VALG TIL BESTYRELSEN

5.1 Medlemmerne af bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabets medlem-
mer på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes senest 15. de-
cember i valgåret, jf. vedtægternes pkt. 7.8.  

5.2 En repræsentant, der har bestemmende indflydelse eller besidder en ledende og/
eller betroet stilling mv. i en konkurrerende virksomhed, er ikke valgbar til bestyrel-
sen. 

5.3 Medlemmerne af bestyrelsen vælges for en periode på fire år ad gangen og forbli-
ver i funktion frem til valg af en ny bestyrelse.

6. KANDIDATFORSLAG

6.1 Repræsentanter, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, anmelder deres kan-
didatur til Valgledelsen senest 20 dage før datoen for det ekstraordinære repræ-
sentantskabsmøde, jf. vedtægternes pkt. 7.8. Ved anmeldelsen vedlægger kandi-
daten en skriftlig præsentation af sig selv. Kandidaterne kan derudover præsentere 
sig med en kort videopræsentation. Valgledelsen fastlægger retningslinjerne for 
kandidaternes skriftlige præsentation og videopræsentation. 

6.2 Senest ti dage før det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, jf. vedtægternes 
pkt. 7.8, udsender Valgledelsen præsentationer af de opstillede kandidater til re-
præsentantskabet. 

6.3 Hvis der ved udløbet af fristen i pkt. 6.1 er opstillet flere kandidater end der skal 
vælges, afholdes valg blandt disse kandidater i overensstemmelse med fremgangs-
måden i pkt. 7-9.

6.4 Hvis der ved udløbet af fristen i pkt. 6.1 er opstillet 13 eller færre kandidater, er disse 
valgt uden afstemning. Såfremt ikke alle bestyrelsesposter er besat ved udløbet af 
fristen, indhentes yderligere forslag til kandidater fra salen på det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde jf. vedtægternes pkt. 7.8. Ønsker flere repræ-sentanter 
valg til bestyrelsen, end der er poster til besættelse, afholdes valg blandt de fra sa-
len opstillede kandidater i overensstemmelse med fremgangsmå-den i pkt. 7-9. 

7. AFSTEMNING 

7.1 Kandidaterne opstilles i alfabetisk rækkefølge ud fra vedkommendes efternavn.

7.2 Hver repræsentant har én stemme.

7.3 En stemmeseddel anses for ugyldig, hvis der er stemt på flere navne på stemme-
sedlen eller hvis stemmesedlen er ulæselig. Blanke stemmesedler er ligeledes 
ugyldige. 

7.4 Afstemningen er skriftlig og hemmelig. 
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7.5 En repræsentant kan give møde og stemme ved en fuldmægtig, der selv er repræ-
sentant, jf. vedtægternes pkt. 7.13.

8. OPTÆLLING 

8.1 Dirigenten udpeger to stemmetællere til at forestå optællingen. Stemmetællerne 
må ikke være opstillet som kandidater til bestyrelsen. 

9. RESULTAT

9.1 De 13 kandidater, der har opnået flest stemmer er valgt til bestyrelsen. Ved stem-
melighed foretages der omvalg blandt de kandidater, der har opnået lige mange 
stemmer.

9.2 Såfremt der stadig er ledige poster til bestyrelsen efter første optælling af stem-
mer, foretages der nyt valg blandt de ikke-valgte kandidater.  

9.3 Kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, er valgt som suppleanter i priorite-
ret rækkefølge. Ved stemmelighed foretages der lodtrækning blandt de kandidater, 
der har opnået lige mange stemmer.  Der vælges op til seks suppleanter. 

10. TILTRÆDELSE TIL BESTYRELSEN

10.1 De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder bestyrelsen, når de er valgt på det 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde, jf. vedtægternes pkt. 7.8. 

11. UDTRÆDEN AF BESTYRELSEN

11.1 Udtræder et bestyrelsesmedlem af repræsentantskabet, udtræder denne samtidig 
af bestyrelsen. 

11.2 Opfylder et bestyrelsesmedlem ikke (længere) betingelserne for at være valgbar, 
udtræder denne af bestyrelsen med virkning fra den dato, hvor betingelserne ikke 
(længere) er opfyldt, og afløses af en suppleant. Et bestyrelsesmedlem, der er 
uenig i, at vedkommende ikke (længere) opfylder betingelserne for at være valg-
bar, kan forlange, at Valgbarhedsudvalget træffer endelig afgørelse herom, jf. pkt. 
4.1.

12. ORLOV FRA BESTYRELSEN

12.1 Bestyrelsesmedlemmer har ret til orlov fra bestyrelsen efter de til enhver tid gæl-
dende regler om orlov fra arbejdsmarkedet. Orlov medfører ikke udtrædelse af be-
styrelsen. 
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13. SUPPLEANTERS INDTRÆDELSE I BESTYRELSEN

13.1 Ved et bestyrelsesmedlems udtrædelse af bestyrelsen, jf. pkt. 11, eller varige for-
fald på seks måneder eller mere afløses denne af en suppleant for den resterende 
del af valgperioden. Ved orlov, jf. pkt. 12, afløses bestyrelsesmedlemmet af en sup-
pleant i orlovsperioden.

13.2 Såfremt der ikke er valgt en suppleant, der kan indtræde i bestyrelsen, vælger re-
præsentantskabet på det førstkommende repræsentantskabsmøde et yderligere 
bestyrelsesmedlem.

14. ÆNDRINGER AF VALGREGULATIVET

14.1 Ændringer af valgregulativet kan alene ske under iagttagelse af de i vedtægternes 
pkt. 7.15 og 7.16 anførte regler.

 
***** 


