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1. Tidspunkt for afholdelse af valg 
 

1.1 Valg afholdes hvert år i første kvartal i én af de i vedtægternes § 4.2 anførte valg-
kredse. 

 

1.2 Ved valget vælges repræsentanter til samtlige repræsentantskabspladser i den på-
gældende valgkreds. 

 
1.3 Valg i valgkredsene afholdes som anført nedenfor og efterfølgende hvert 5. år ef-

ter nedennævnte år: 

   
  2018 Valgkreds IV (Region Midtjylland), 

  2019 Valgkreds V (Region Nordjylland), 
  2020 Valgkreds I (Region Hovedstaden), 
  2021 Valgkreds II (Region Sjælland), 

  2022 Valgkreds III (Region Syddanmark). 
 

 
2. Stemmeret 

 

2.1 Stemmeberettiget til valg i en valgkreds er enhver fysisk eller juridisk person, 
der den 30. september i året før valgåret er medlem af selskabet og har fast bo-

pæl/hjemsted i valgkredsen.  
 
2.2 Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Stemme kan ikke afgives ved 

fuldmagt. 
  

 
3. Opstilling af kandidater 

 
3.1 Kandidater, som ønsker at opstille til valget, skal opfylde valgbarhedsbetingel-

serne i vedtægternes § 4.5.  

 
3.2 Kandidater, som ikke har været indvalgt i den forudgående valgperiode, skal 

have mindst 15 stillere ud over kandidaten selv. Stillerne skal være medlem af 
selskabet og have fast bopæl/hjemsted i valgkredsen den 30. september i året 
før valgåret. Stillerne kan kun stille for én kandidat.  

 
3.3 Kandidater til valget skal anmelde sig til selskabet inden den af selskabet fast-

satte frist. Angivelse af stillere er en integreret del af anmeldelsen, som skal ske 
på den måde, som selskabet oplyser om. Kandidater og stillere skal give de op-
lysninger, som selskabet skønner nødvendige for at sikre entydig identifikation, 

og at betingelserne for at være kandidat/stiller er opfyldt. 
 
 

4. Indkaldelse af kandidater 

 
4.1 Selskabet orienterer om valget og muligheden for at stille op. Dette sker på sel-

skabets hjemmeside tidligst den 20. oktober og senest den 5. november i året 

før valgåret. Selskabet oplyser om:  
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• tidspunktet for valgets afholdelse,  

• valgkredsen, hvori der afholdes valg,  
• antallet af kandidater, der kan vælges,  
• selskabets frist for modtagelse af kandidatanmeldelse (fristen skal ligge 

minimum 5 uger efter orienteringen, jf. ovenfor), 
• reglerne for anmeldelse af kandidater, jf. punkt 3. 

 
 

5. Valgbestyrelse og validering 

 
5.1 Valget ledes af en valgbestyrelse på tre medlemmer, som er valgt af og blandt 

repræsentantskabets medlemmer. Medlemmer af selskabets bestyrelse, repræ-
sentantskabets formandskab og repræsentanter, der stiller op til det pågældende 
valg, kan ikke være medlem af valgbestyrelsen.   

 
5.2 Valgbestyrelsen kan inden for de økonomiske rammer, som bestyrelsen har fast-

sat for valget, beslutte også at give medlemmerne information om valget på an-
den vis end de orienteringer og bekendtgørelser, der sker på selskabets hjemme-
side. Det kan fx være i form af annoncer i trykte eller digitale medier eller på an-

den vis. 
 

5.3 Når anmeldelsesfristen er udløbet, gennemfører valgbestyrelsen en validering 
(undersøgelse af om de anmeldte kandidater opfylder valgbarhedsbetingelserne). 
Hvis antallet af anmeldte og valgbare kandidater i valgkredsen ikke er større end 

det antal repræsentanter, der skal vælges i valgkredsen, erklæres de pågæl-
dende kandidater for valgt uden afstemning. 

 
5.4 Selskabet vælger et revisionsselskab, som bistår med aftalte handlinger og er-

klæringer vedrørende valget, herunder i forbindelse med validering, modtagelse 
af eventuelle fysiske stemmesedler, optælling af stemmer og valgets resultat. 

 

 
6. Valgets gennemførelse 

 
6.1 Den endelige kandidatliste for valgkredsen bekendtgøres på selskabets hjemme-

side. Bekendtgørelsen indeholder meddelelse om selve valget, regler for afstem-

ningen samt sidste frist for henholdsvis at stemme og anmode om adgang til at 
stemme. 

 
6.2 Stemmeafgivelse  sker skriftligt – enten som digital stemmeafgivelse eller på en 

fysisk stemmeseddel, jf. punkt. 6.4.  

 
6.3 Kandidaterne anføres vilkårlig rækkefølge (randomiseret)ved den digitale afstem-

ning og i alfabetisk orden efter fornavn på de fysiske stemmesedler. Valgbesty-
relsen godkender stemmesedler og randomisering og kan fravige randomisering 
til fordel for alfabetisk rækkefølge, hvis det fx ikke er teknisk muligt på den 

valgte platform eller skønnes at indebære uforholdsmæssige omkostninger.  
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6.4 Digital stemme afgives på baggrund af NemID eller en anden individuel kode, 
som selskabet vælger. Selskabet kan vælge at give adgang til at stemme ved 

brug af fysiske stemmesedler.  
 
6.5 Hvis et stemmeberettiget medlem ikke har modtaget adgang til at stemme digi-

talt, kan medlemmet kontakte selskabet og anmode om en adgang. Dette gælder 
også fysiske stemmesedler, hvis selskabet har giver adgang til at bruge sådanne. 

Til dokumentation af stemmeretten skal medlemmet oplyse navn og adresse, 
samt CPR-nr./CVR-nr. eller policenummer på en forsikring, som danner grundlag 
for medlemskab. 

 
6.6 Senest på den dato, der er oplyst som sidste afstemningsdato på selskabets 

hjemmeside, skal digitale stemmer være registeret i selskabets afstemningssy-
stem og fysiske stemmesedler skal være det af selskabet valgte revisionsselskab 
i hænde. 

 
6.7 Afstemningsperioden må ikke være kortere end 14 dage regnet fra første dato 

for afgivelse af stemme til sidste dato for modtagelse af stemme. 
 
 

7. Valgets resultat 
 

7.1 Når afstemningsperioden er slut, optæller en uafhængig tredjemand stemmerne. 
Repræsentantskabspladserne i valgkredsen besættes herefter med de kandida-
ter, som har opnået flest stemmer. Har flere kandidater lige mange stemmer, af-

gør revisionsselskabet ved lodtrækning rækkefølgen mellem disse. 
 

7.2 Valgets resultat meddeles skriftligt til alle kandidater, der har deltaget i valget, 
og resultatet bekendtgøres på selskabets hjemmeside. 

 
7.3 Klage over valgets afholdelse kan indbringes for valgbestyrelsen senest 2 uger 

efter bekendtgørelsen af valgresultatet. 

 
7.4 En redegørelse for valgets gennemførelse, herunder for datoer, bekendtgørelser 

og afstemningsresultat, forelægges for selskabets bestyrelse.  
 
 

8. Valgperiodens begyndelse 
 

8.1 De valgte kandidater indtræder i repræsentantskabet fra afslutningen af det ordi-
nære repræsentantskabsmøde i valgåret, jf. vedtægternes § 4.3. 

 

____________________________________ 
 

 
 
Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 26. marts 2007 med ændrin-

ger vedtaget den 26. oktober 2007, med ændringer vedtaget den 30. marts 2009, 
med ændringer vedtaget den 12. oktober 2010, med ændringer vedtaget den 23. 

marts 2011, med ændringer vedtaget den 28. oktober 2011, med ændringer vedtaget 
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den 20. marts 2013,  med ændringer vedtaget den 27. oktober 2016, med ændringer 
vedtaget den 6. marts 2017, med ændringer vedtaget den 13. marts 2018, med æn-

dringer vedtaget den 25. oktober 2019 og med ændringer vedtaget den 1. september 
2020. 
 

 
 

 


