SF-SYDDJURS
21. april 2017
Til alle medlemmer i SF-Syddjurs.

OPSTILLING OG VALG AF KANDIDATER TIL BYRÅDSVALGET.

Medlemsmødet 19.04. vedtog en principbeslutning om at valget af kandidater til de
øverste pladser på SF’s liste denne gang skal ske ved urafstemning blandt
partiforeningens medlemmer.
Urafstemningen kommer til at foregå på den måde, at man får et link, man skal trykke på
og så kan man afgive sin stemme der. Bestyrelsen vil organisere vejledning og assistance
i afstemningsproceduren til dem, der måtte ønske sig det.
Tidsplan og procedure kommer dermed til at se ca. således ud:
1.

URAFSTEMNING

Det er besluttet, at Partiforeningen financierer valgkamp for de første 6 på listen. Da
Kirstine for længe siden er valgt som spidskandidat, skal medlemmerne beslutte hvem der
skal stå på pladserne 2 – 6.
Dette afgøres ved urafstemning. For de kandidater, der stiller op til urafstemningen og som
ikke kommer på pladserne 2 – 6, gælder, at de kommer til at stå på listen i den rækkefølge
deres stemmetal angiver. I tilfælde af stemmelighed trækkes der lod om placeringen.
Evt. resterende pladser op til ca. 14 besættes af bestyrelsen ud fra hensyntagen til
geografisk spredning, balance mellem kvinder og mænd, ældre og unge osv.
Listen er sideordnet.
2.

OPSTILLING AF KANDIDATER

Folk stiller selvfølgelig op som kandidater med udgangspunkt i det valg-program, som blev
vedtaget af medlemsmødet den 19. april.
Som allerede annonceret (på medlemsmøde og i pressen), stiller alle de nuværende
byrådsmedlemmer op igen. Som sagt er Kirstine valgt som vores spidskandidat. De andre
4 (Helle, Kristian, Kim og Jens) er således allerede registreret som kandidater.
Men vi skal have en flere kandidater!

Medlemmer af partiforeningen opfordres derfor til selv at overveje at stille op eller kontakte
partikammerater, som de synes kunne være gode kandidater og opfordre dem til at stille
op.
MEDLEMMER, SOM ØNSKER AT STILLE OP; SKAL MELDE SIG TIL FORMANDEN
PÅ jr@djursokologi SENEST 1. MAJ.
Når folk har meldt sig som kandidater, siger vores procedure, at Valg-udvalget tager en
snak med kandidaterne for at diskutere hvad det indebærer at være kandidat og danne sig
et indtryk af kandidaterne. På basis heraf kan Valgudvalget give indstilling vedr. enkeltkandidater til medlemmerne.
Kandidaterne får ca. ½ A-4 side til at præsentere sig selv.
Denne præsentation sendes ud til alle medlemmer.
Derefter holdes et medlemsmøde, hvor medlemmerne kan møde de kandidater, der stiller
op og diskutere med dem.
Og efter dette medlemsmøde afvikles urafstemningen.
3.

TIDSPLAN:

1. maj

frist for opstilling

1.-8. maj:

valgudvalget snakker med kandidater

8. maj:

frist for kandidatpræsentationer

15. maj:

medlemsmøde med kandidaterne

15.-maj-1. juni:

urafstemning.

Valgprogram og valgmateriale færdiggøres så i løbet af juni, så det kan ligge klart efter
sommerferien.
Valgudvalget består af Eigil Holm Nielsen, Jens Rasmussen og Jørgen Ringgaard.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på 20485546.
p.v.a.
Bestyrelsen
Jørgen Ringgaard
Formand for SF-Syddjurs

