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Regler og retningslinjer for Domea.dks indstillingskredse 
 

 

Kapitel 1: Kredsenes afgrænsning 

 

Domea.dks indstillingskredse opdeler landet i 5 kredse, som følger de officielle danske regioner. 

 

 

 

 

 

De enkelte administrerede boligorganisationer og disses boliger indplaceres i kredsene iht. til bolig-

organisationens hjemstedskommune. Tilsvarende gælder for selvejende almene boliginstitutioner. 

 

Kredsene har til opgave at indstille bestyrelseskandidater og -suppleanter til Domea.dks bestyrelse. 

Valget af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter foretages af Domea.dks repræsentantskab efter 

indstilling fra kredsene. 

 

Kredsene indstiller i alt 8 kandidater som bestyrelsesmedlemmer og 8 personlige suppleanter for 

disse. Indstillingen og valg sker ordinært efter følgende model: 
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Indstillingskreds Indstiller i ulige år Indstiller i lige år Indstiller i alt 

Nordjylland x  1 medlem og suppleant 

Midtjylland  x 1 medlem og suppleant 

Syddanmark x x 2 medlemmer og suppleanter 

Sjælland x x 2 medlemmer og suppleanter 

Hovedstaden x x 2 medlemmer og suppleanter 

 

Fra Syddanmark indstilles én bestyrelseskandidat og én suppleantkandidat fra hhv. Fyn og den 

øvrige kreds. 

 

Hvis et repræsentantskabsvalgt medlem, der er valgt efter indstilling fra kredsene, udtræder af 

bestyrelsen i sin valgperiode, så indtræder medlemmets personlige suppleant for den resterende 

del af valgperioden. 

 

Hvis der ikke findes en suppleant, eller hvis suppleanten indtræder i bestyrelsen og herefter ud-

træder i valgperioden, så er bestyrelsen berettiget til at lade en suppleant fra en af de øvrige ind-

stillingskredse indtræde i bestyrelsen i dennes sted for perioden frem til næste ordinære repræsen-

tantskabsmøde, hvor nyvalg af bestyrelsesmedlem og -suppleant finder sted efter indstilling fra 

kredsen. Findes der ingen suppleanter fra de øvrige kredse, så gennemføres ekstraordinært valg af 

bestyrelsesmedlem og suppleant efter indstilling fra kredsen. 

 

 

Kapitel 2: Indstillingsprocessen 

Enhver boligtager i uopsagt bolig og dennes myndige husstandsmedlemmer kan opstille og vælges 

som indstillingskredsens bestyrelses- og/eller suppleantkandidat og efterfølgende blive valgt til 

Domea.dks bestyrelse.  

 

I de år, hvor kredsen ordinært skal indstille kandidater, udsendes senest i februar måned en orien-

tering til beboerne i samtlige uopsagte lejemål i kredsen om muligheden for at stille op som kred-

sens bestyrelseskandidat. Beboere, som flytter ind efter dette tidspunkt vil ikke kunne opstilles. 

Ved ekstraordinære indstillinger udsendes orientering senest 8 uger før det repræsentantskabsmø-

de, hvor valget skal finde sted. 

 

Det er en forudsætning for den enkeltes kandidatur, at det bakkes op af minimum 25 stillere. Hvert 

enkelt lejemål i kredsen kan højst være stiller for én kandidat med én stemme. 

 

Den enkelte kandidat afgør selv, hvorvidt vedkommende ønsker at opstille som kredsens kandidat 

til bestyrelses- og/eller suppleantposten. 

 

Hvis der ved indstillingsperiodens udløb kun er én kandidat til posten som bestyrelsesmedlem, så 

anses vedkommende for at være valgt uden afstemning. Tilsvarende gælder, hvis der ved indstil-

lingsperiodens udløb kun er én kandidat til suppleantposten. 

 

Hvis der er mere end én kandidat til en eller begge poster, så afholdes et indstillingsmøde i kred-

sen, hvor kandidaterne får lejlighed til at præsentere sig selv. Alle boligtagere og disses voksne 

husstandsmedlemmer er adgangsberettigede til indstillingsmødet. 

 

Efter indstillingsmødets afholdelse gennemføres en digital valghandling, hvor hvert enkelt lejemål 

kan stemme på de opstillede kandidater. Hvert lejemål kan afgive 2 stemmer ift. valg af bestyrel-

seskandidaten og 2 stemmer ift. valg af suppleantkandidaten. Samme lejemål kan stemme på 

samme kandidat til både bestyrelses- og suppleantposten, hvis vedkommende er kandidat til beg-
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ge. Den digitale afstemning suppleres med muligheder for at afgive stemme ved fremmøde på det 

lokale servicecenter. Beboere, som flytter ind efter valghandlingens igangsætning anses ikke for 

stemmeberettigede. 

 

Ved afstemningsperiodens udløb anses den kandidat, som har opnået flest af de afgivne stemmer, 

for valgt som kredsens hhv. bestyrelses- og suppleantkandidat. Ved stemmelighed blandt kandida-

ter til samme post foretages lodtrækning. Hvis samme kandidat har opnået flest stemmer som 

både bestyrelses- og suppleantkandidat, så anses vedkommende for valgt som kredsens bestyrel-

seskandidat. Den kandidat, som har opnået næstflest stemmer som suppleantkandidat anses her-

efter for valgt som kredsens kandidat til suppleantposten. 

 

Hvis der i kredsen ikke er kandidater til posten som bestyrelsesmedlem og/eller –suppleant, så 

vælger Domea.dks repræsentantskab det/de pågældende bestyrelsesmedlem(mer) og supple-

ant(er) uden indstilling fra kredsen, men efter eventuel indstilling fra bestyrelsen. 

 

Domea.dks bestyrelse er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for indstillingsprocessen - 

herunder at tilpasse de ovenfor angivne frister for at sikre en hensigtsmæssige gennemførelse af 

indstillingsprocessen. 

 

Indstillingsproceduren evalueres af Domea.dks repræsentantskab senest i 2019. 

 

_______________________  

 

 

 

Vedtaget af Domea.dks repræsentantskab den 19. juni 2015 

 

 

 


