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Baggrund 

I FDMs vedtægter findes bestemmelser for, hvem der kan stille op til repræsentantskab og 

hvordan.  

I nærværende valgregulativ kan man finde reglerne for selve afholdelsen af valget samt 

procedurer før, under og efter valget.  
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1 Formalia 

 
1.1 Afholdelse af valg samt valgperiode  

 

• Der afholdes repræsentantskabsvalg den 1.-14. oktober hvert år.  

• Valgene gælder for fire år ad gangen (fra den 16. oktober at regne). 

• I hvert lokalområde vælges for næste valgperiode et repræsentantskabsmedlem. 

I lokalområder, hvor der – opgjort pr. 1. juni – er mere end 3.000 medlemmer 

vælges herudover for samme periode et repræsentantskabsmedlem for hver 

yderligere påbegyndt 3.000 medlemmer. 

 

Ovenstående punkter jf. FDMs vedtægter § 6 stk. 7  

 

 
1.2 Valgturnus  

Valg af repræsentantskabsmedlemmer finder sted samtidig i kredsene 1 og 10, 

kredsene 2, 3 og 8, kredsene 4, 6 og 9 samt kredsene 5 og 7. Turnus er bestemt ved, 

at der vælges i kredsene 1 og 10 i 2010.  

 

Ovenstående punkt jf. FDMs vedtægter § 6 stk. 4 

 

De næste fire valg afholdes således: 

 

• 2023: 2, 3 og 8 

• 2024: 4, 6 og 9 

• 2025: 5 og 7 

• 2026: 1 og 10 
 

1.3 Kredse og lokalområder 

Valg til repræsentantskabet finder sted i følgende ti kredse og lokalområder: 

Kreds 1 

• Lokalområde 1: Københavns kommune og Grønland 

• Lokalområde 2: Dragør og Tårnby kommuner 

• Lokalområde 3: Frederiksberg kommune 

• Lokalområde 4: Bornholms regionskommune og Christiansø 

• Lokalområde 5: Færøerne  

Kreds 2 

• Lokalområde 6: Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner 

• Lokalområde 7: Rudersdal og Hørsholm kommuner 

• Lokalområde 8: Gladsaxe, Ballerup og Herlev kommuner 

Kreds 3 

• Lokalområde 9: Hvidovre, Rødovre, Glostrup og Brøndby kommuner 

• Lokalområde 10: Høje-Taastrup, Albertslund, Ishøj og Vallensbæk kommuner 

• Lokalområde 11: Roskilde og Lejre kommuner 

• Lokalområde 12: Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner 
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Kreds 4 

• Lokalområde 13: Helsingør, Fredensborg, Allerød og Hillerød kommuner  

• Lokalområde 14: Halsnæs, Frederikssund og Gribskov kommuner 

• Lokalområde 15: Furesø og Egedal kommunner 

Kreds 5 

• Lokalområde 16: Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner 

• Lokalområde 17: Slagelse, Næstved, Sorø og Ringsted kommuner 

• Lokalområde 18: Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner 

Kreds 6 

• Lokalområde 19: Odense, Nordfyns og Kerteminde kommuner 

• Lokalområde 20: Middelfart og Assens kommuner 

• Lokalområde 21: Svendborg, Nyborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Ærø kommuner 

Kreds 7 

• Lokalområde 22: Aarhus Kommune 

• Lokalområde 23: Odder, Samsø og Skanderborg kommuner 

• Lokalområde 24: Silkeborg og Favrskov kommuner 

• Lokalområde 25: Syddjurs og Norddjurs kommuner 

Kreds 8 

• Lokalområde 26: Holstebro, Viborg, Struer og Lemvig kommuner 

• Lokalområde 27: Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner 

• Lokalområde 28: Skive, Thisted og Morsø kommuner 

• Lokalområde 29: Hedensted og Horsens kommuner 

• Lokalområde 30: Vejle kommune 

Kreds 9 

• Lokalområde 31: Frederikshavn, Hjørring, Læsø og Brønderslev kommuner 

• Lokalområde 32: Jammerbugt og Aalborg kommuner 

• Lokalområde 33: Mariagerfjord, Randers, Vesthimmerlands og Rebild kommuner 

Kreds 10  

• Lokalområde 34: Esbjerg og Fanø kommuner 

• Lokalområde 35: Tønder kommune 

• Lokalområde 36: Varde, Billund og Vejen kommuner 

• Lokalområde 37: Sønderborg kommune 

• Lokalområde 38: Haderslev og Aabenraa kommuner 

• Lokalområde 39: Fredericia kommune 

• Lokalområde 40: Kolding kommune 

 

Ovenstående punkter jf. FDMs vedtægter § 4 stk. 1 

 

1.4 Valgbarhed/opstillingsberettigede 

Valgbar til repræsentantskabet er ethvert personligt medlem, der ikke er fyldt 70 år 

den 1. september i valgåret, som har været medlem af foreningen i minimum ét år 

regnet fra starten af husstandens medlemskab jf. § 3 stk. 1 og 3, og som ikke er lønnet 
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medarbejder i foreningen. Valgperioden er fire år. 

 

Et repræsentantskabsmedlem skal have folkeregisteradresse i det lokalområde, hvor 

vedkommende er valgt. 
 

Gratismedlemskaber (fx ansatte og æresmedlemmer) og medlemmer med 

firmamedlemskab er ikke valgbare.  

 

Ovenstående punkter jf. FDMs vedtægter § 6 stk. 2 og 3 

 
1.5 Stemmeberettigede 

Stemmeberettigede er de personlige medlemmer, der den 1. september det år, 

afstemningen afholdes, har postadresse i vedkommende lokalområde og har betalt 

forfaldent kontingent. 

 

Ovenstående punkt jf. FDMs vedtægter § 3 stk. 3 samt § 6 stk. 7 litra c. 

 

Gratismedlemskaber (fx ansatte og æresmedlemmer) og medlemmer med 

firmamedlemskab er ikke stemmeberettigede. 

 

2 Offentliggørelse af valg 

 

Oplysning om, i hvilke kredse og lokalområder, der skal afholdes valg, gives ved 

offentliggørelse på foreningens hjemmeside, www.fdm.dk, mindst fire uger før 

kandidatopstillingsfristen 1. september. Der bringes i øvrigt en offentliggørelse af valget i 

MOTOR nr. 5 med henvisning til foreningens hjemmeside. 

Ovenstående punkt jf. FDMs vedtægter § 6 stk. 7 

Af meddelelsen på fdm.dk skal det fremgå, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer, der 

skal vælges i det pågældende lokalområde. Det skal endvidere fremgå hvilke fungerende 

repræsentantskabsmedlemmer, der ønsker at fortsætte som repræsentantskabsmedlemmer i 

den kommende valgperiode, og hvornår de pågældende repræsentantskabsmedlemmer er 

valgt eller konstitueret første gang.  

 

2.1 Øvrig kommunikation 

 Information om repræsentantskabsvalget vil i forbindelse med offentliggørelsen af 

valget desuden blive kommunikeret til FDMs medlemmer via følgende digitale kanaler: 

 

• Direct Mail: Medlemmer i de kredse hvor der er valg modtager efter 

offentliggørelsen af valget en mail med information om valget, hvordan man 

stiller op samt om repræsentantskabets arbejde. 

 

• LinkedIn: Opslag om FDMs repræsentantskabsvalg på FDMs LinkedIn-profil, som 

kan deles af FDMs følgere. 

 

• Facebook: Annonce målrettet medlemmer i de kredse hvor der er valg med 

information om valget samt om, hvordan man stiller op. 
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3 Anmeldelse af kandidatur 

 
3.1 Ved nyvalg: 

Medlemmers anmeldelse af kandidatur til repræsentantskabet skal ske ved skriftlig 

meddelelse, og mindst ti af foreningens personlige medlemmer, jf. vedtægternes § 3 

stk. 3, med folkeregisteradresse inden for lokalområdet skal have underskrevet 

anmeldelsen. 

 

Anmeldelse af kandidatur kan indsendes efter valgets offentliggørelse og skal være 

modtaget af sekretariatet senest 1. september kl. 12.00 middag. Er den 1. september 

en lørdag eller søndag udskydes fristen til den efterfølgende mandag. 

 

Ovenstående punkter jf. FDMs vedtægter § 6 stk. 7 litra d. 

 

Der anvendes et digitalt kandidatmodul, hvor kandidaterne kan oprette en 

kandidatprofil og invitere stillere digitalt. Stillere kan også digitalt bekræfte opbakning 

til kandidaterne. 

 

Alle kandidater og stillere valideres af FDMs direktionssekretariat efter gældende 

opstillingskriterier jf. FDMs vedtægter § 6, stk. 3 

 

Direktionssekretariatet opfordrer alle kandidater til at kontakte deres kredsformand, 

hvis de ønsker information om hvervet, søger inspiration til at finde stillere eller 

lignende.  

 
3.2 Ved genvalg: 

Dersom et eller flere afgående repræsentantskabsmedlemmer ønsker at fortsætte som 

repræsentantskabsmedlem i den kommende valgperiode, skal de tilkendegive dette ved 

skriftlig meddelelse til sekretariatet på baggrund af skriftlig henvendelse fra foreningen 

i så god tid, at det kan offentliggøres på foreningens hjemmeside, www.fdm.dk, mindst 

fire uger før kandidatopstillingsfristen 1. september.  

 

3.3 Afklaring af valgbarhed og valg 

Når anmeldelse af kandidatur til både nyvalg og genvalg er modtaget, foretager 

sekretariatet en validering, hvor det undersøges, om de anmeldte kandidater og deres 

stillere opfylder valgbarhedskriterierne (jf. pkt. 1.4). 

 

Efter kandidatopstillingsfristen afklares det, hvor der skal afholdes freds- og kampvalg. 

Såfremt der ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, bliver valget afgjort 

ved fredsvalg, og er der omvendt flere kandidater, end der er ledige pladser, skal 

valget afgøres ved kampvalg. 

 

 

4 Offentliggørelse af fredsvalg, kampvalg og kandidater  

 

Meddelelse om valg 

Når anmeldelsesfristen er udløbet, offentliggøres en meddelelse om valget på foreningens 

hjemmeside. 
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Af meddelelsen skal fremgå: 

• i hvilke kredse og lokalområder, der afholdes valg. 

• i hvilke kredse og lokalområder, der er kontateret fredsvalg. 

• i hvilke kredse og lokalområder, der skal afholdes kampvalg, samt oplysninger om 

antal kandidater og pladser, samt navne på opstillede, oplistet i alfabetisk 

rækkefølge efter fornavn. 

• procedure og tidspunkt for valghandling. 

• kriterier for stemmeberettigelse. 

• frist for deltagelse i valghandling. 

Herudover orienteres om valget i førstkommende udgivelse af foreningens medlemsblad. Der 

henvises til at læse mere om valget på foreningens hjemmeside hvor det skal fremgå i hvilke 

kredse og lokalområder, der afholdes valg, i hvilke kredse og lokalområder, der er kontateret 

fredsvalg, samt i hvilke kredse og lokalområder, der skal afholdes kampvalg.  

 

Kandidatpræsentationer 

Tidligst 14 dage og senest en uge før valgets begyndelse offentliggøres 

kandidatpræsentationer inkl. billeder på foreningens hjemmeside 

Af kandidatpræsentationer skal fremgå:  

• Er kandidaten på nyvalg eller genvalg. Hvis det er genvalg oplyses, hvornår 

kandidaten første gang er valgt til repræsentantskabet. 

• Information om kandidaten, ”Om mig” 

o Navn, by, civilstand, uddannelse og erhverv, fritidinteresser/hobby. 

• Motivation for at være en del af repræsentantskabet. 

• Eventuelle tillidshverv. 

 

5 Valgets gennemførsel/valghandling 

 
Valg i lokalområder afholdes fra 1.-14. oktober, begge dage iberegnet. 

 

En i overensstemmelse med vedtægternes § 6 stk.7, litra d, anmeldt kandidat anses som 

valgt uden afstemning, hvis antallet af kandidater, der er anmeldt, ikke overstiger antallet 

af de ledige poster som repræsentantskabsmedlem. 

 

Ved kampvalg gennemføres valg af repræsentantskabsmedlemmer elektronisk, medmindre 

bestyrelsen bestemmer andet. 

 

Information om fremgangsmåden og de praktiske foranstaltninger for gennemførelsen af 

det elektroniske repræsentantskabsvalg meddeles på foreningens hjemmeside. 

 

Alle de til repræsentantskabsvalget stemmeberettigede medlemmer, der har oplyst e-

mailadresse til FDM, modtager ved valgets begyndelse, 1. oktober, en mail med 

information og vejledning samt et link til valgmodulet. 
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Stemmeberettigede medlemmer, der ikke har modtaget mail med link til valgmodulet, kan 

ved at henvende sig til sekretariatet blive tilskrevet valgmodulet efterfølgende. De vil 

herefter få tilsendt en mail med link og kan afgive deres stemme. 

 

Stemmeafgivelse er anonym, og stemmer kan afgives på så mange 

repræsentantskabsmedlemmer, som skal vælges i det pågældende lokalområde. Når 

stemme er afgivet, kan den ikke tilbagekaldes eller ændres. Stemmer skal være afgivet 

senest den 14. oktober kl. 23.59.  

 

6 Valgets resultat 
 

Opgørelse 

Når valghandlingen er slut, opgøres stemmeantal af valgudbyderen, og valgresultatet 

valideres FDM.  

 

Tvivlspørgsmål vedrørende valgene afgøres endeligt af bestyrelsen. 

 

Offentliggørelse 

Resultatet oplyses skriftligt og samtidigt til alle kandidater i lokalområde/-r, hvor der har 

været kampvalg.  

 

Valgets resultat bekendtgøres på foreningens hjemmeside uden unødigt ophold samt 

senest i første udgave af foreningens medlemsblad det efterfølgende år, hvor også resultat 

af valg af kredsformænd samt suppleanter offenliggøres. 

 

 

7 Onboarding af nye repræsentantskabsmedlemmer 
 

I forbindelse med den nye valgperiodes start, modtager indtrædende repræsentantskabs-

medlemmer en velkomstpakke med information. 

  

Desuden inviteres nye medlemmer af repræsentantskabet med mellemrum til en introdag i 

FDM. Her bliver de introduceret til foreningen af FDMs administrerende direktør og 

bestyrelsesformand. 

 

 

8 Konstituering 
 

I tilfælde af vakante pladser i et lokalområde i valgperioden kan bestyrelsen efter 

indstilling fra et flertal af kredsens repræsentantskabsmedlemmer konstituere et 

repræsentantskabsmedlem indtil valgperiodens udløb, jf. i øvrigt vedtægternes § 6, stk. 3. 

 

Medlemmer der ønsker at blive konstitueret, skal inden konstitueringen – ved skriftlig 

meddelelse – enten på egne vegne eller via kredsformanden fremsende ansøgning og 

desuden sikre opbakning fra mindst ti af foreningens personlige medlemmer (jf. § 3, stk. 

3) med folkeregisteradresse inden for lokalområdet. 
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Der anvendes et digitalt kandidatmodul, hvor kandidaterne kan oprette deres en 

kandidatprofil og invitere stillere digitalt. Stillere kan også digitalt bekræfte opbakning til 

kandidaterne. 

 

Alle kandidater og stillere valideres af FDMs direktionssekretariat efter gældende 

opstillingskriterier jf. FDMs vedtægter § 6, stk. 3 

 

Kandidaten skal selv tage kontakt til kredsformanden, når sekretariatet har godkendt 

stillerne, så kredsformanden kan behandle konstitueringen i kredsen. Kandidaten bliver 

desuden oplyst om dato for kommende bestyrelsesmøde samt deadline for indhentning af 

stillere og kontakt til kredsformand, hvis ansøgning skal kunne nås behandlet på dette 

møde. 

 

Direktionssekretariatet opfordrer alle kandidater til at kontakte deres kredsformand, hvis 

de ønsker information om hvervet, søger inspiration til at finde stillere eller lignende. 

 

Konstituering kan ikke ske inden for 12 måneder forud for næste ordinære valg i kredsen. 
 

Ovenstående punkter jf. FDMs vedtægter § 6 stk 7 litra g. 

 


