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Procedure for valg af udvalgsformænd 
Vedtaget på Hovedbestyrelsesmøde d. 19/9-2021 

Udvælgelse til udvalgsformandspost 
a) Mindst 3 måneder før HB-mødet i september annonceres det til alle medlemmer 

– fx i nyhedsmail, hvilke udvalgsformænd, der er på valg. 
Alle interesserede kan opstille ved at udarbejde en præsentation af ansøgeren, 
som kan fremlægges for lokalforeningsbestyrelserne og daglig ledelse. Det bør 
fremgå af præsentationen, hvorvidt man har et udvalgs opbakning (det eksiste-
rende eller et nyt) 
 

b) Opstillingsfristen sættes sådan, at præsentationerne kan sendes ud af den Natio-
nale Sekretær sammen med HB-dagsordenen (14 dage før HB-mødet). Poster, der 
ikke har opstillede ved opstillingsfristen, får forlænget fristen til valgets afhol-
delse. I så fald offentliggøres disse løbende, i takt med at de modtages i DL 
 

c) HB-repræsentanterne diskuterer med deres bestyrelser, hvilke kandidater de 
støtter 
 

d) I lige år vælges formænd til Step Up-, NUDD og Rejsepulje-udvalgene. 
I ulige år vælges formænd til Børneby-, Youth Meeting-, Seminar Camp-, Risk Ma-
nagement- og CFA-udvalgene. 

Valgprocedurer på HB-mødet 
e) Udvalgsformænd vælges for en 1- eller 2-årig periode 

1. Under HB-mødet er udvælgelsesprocessen et lukket punkt. Det er således kun 
HB-medlemmer samt den nationale sekretær, der er til stede 

2. Resultatet alene – ikke processen – af valgene føres til referat 
3. Hvert HB-medlem har én stemme 
4. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan gives til et andet HB-medlem, 

og hvert HB-medlem kan højst medbringe to fuldmagter 
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5. Såfremt HB finder det hensigtsmæssigt, kan HB vælge, at den egentlige over-
dragelse af formandsposten sker på et senere tidspunkt – dog senest ved ud-
gangen af det indeværende regnskabsår 

 

f) I tilfælde af én opstillet kandidat: 
Hver kandidat gennemgås udvalg for udvalg med mulighed for, at de tilstedevæ-
rende kan kommentere hver enkelt. Hvis ingen protesterer, godkendes kandida-
ten uden valg.  
Et HB-medlem kan dog kræve, at kandidaten godkendes på valg.  I tilfælde af valg 
godkendes kandidaten ved et simpelt flertal. Opnår kandidaten ikke simpelt fler-
tal, følges proceduren for ‘ingen kandidat’ – se pkt. g) 
 

g) I tilfælde af flere opstillede kandidater: 
Kandidaterne gennemgås én for én for hvert udvalg. De tilstedeværende har mu-
lighed for at kommentere hver enkelt kandidat. 
Hvis et HB-medlem finder en kandidat uegnet, kan vedkommende kræve simpelt 
flertalsgodkendelse af kandidaten, før valget startes. 
Ved to kandidater vælges udvalgsformanden ved simpelt flertal. 
Ved tre eller flere kandidater vælges kandidaten, der først når 50%+1 stemme. 
Hvis ingen kandidat har 50%+1 stemme, elimineres kandidaten med færrest 
stemmer med ny stemmerunde for hver eliminering 
 

h) I tilfælde af at der ikke er nogen kandidat, bliver HB ansvarlig for, at udvalgets 
opgaver udføres, samt at finde en kandidat, der kan godkendes på næstkom-
mende HB-møde. 


