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Valgteknik – kredsenes indstilling af kandidater 
 

I uge 8/2016 er der udsendt breve og mails med login-oplysninger til samtlige beboelsesleje-

mål, som ikke var opsagt pr. 5. februar 2016. 

 

Opstillingsperiode – 23. februar til 3. marts 2016 

I opstillingsperioden kan alle beboere registrere sig som kandidater i deres kreds. Registerin-

gen sker digital. Kandidaterne afgør selv, om de stiller op som bestyrelsesmedlem, suppleant 

eller begge dele. 

 

For at stille op et det et krav, at man bor i et boligselskab i kredsen, som har indgået admini-

strationsaftale med Domea.dk. Det er desuden et krav, at boligen ikke er opsagt. 

 

Stillerperiode – 5. til 15. marts 2016 

Hver kandidat skal have opbakning fra mindst 25 ”stillere” for at blive godkendt som kandidat 

i kredsen. Stillerne kan registrere sig i perioden fra den 5. til 15. marts 2016. Registeringen 

sker digitalt. Hvert lejemål kan højst være stiller for én kandidat – uanset om kandidaten stil-

ler op som bestyrelsesmedlem, suppleant eller begge dele 

 

Når stillerperioden udløber, så ved vi, hvem der er stillet op i kredsen. Hvis der kun er opstil-

let én kandidat til bestyrelsesposten og/eller som suppleant, så anses vedkommende for at 

være valgt uden afstemning. 

 

Præsentationsmøder – første halvdel af april 2016 

I første halvdel af april gennemføres et præsentationsmøde i hver kreds. Alle beboere er vel-

komne til møderne, men det kræver forudgående tilmelding at deltage. På møderne får kan-

didaterne lejlighed til at præsentere sig selv, men der finder ingen afstemning sted. 

 

Afstemningsperiode – 15. april til 1. maj 2016 

Den 15. april udsendes breve/mails til samtlige beboere med login til selve afstemningssy-

stemet. 

 

I afstemningsperioden kan alle lejemål afgive i alt 2 stemmer på den eller de kandidater som 

er opstillet i kredsen. 

 

Afstemningsresultat – 1. maj 2016 

Den første maj 2016 kender vi afstemningsresultatet fra de enkelte kredse. 

 

Kandidat til bestyrelsen 

Valgt som kredsens kandidat til bestyrelsen er den kandidat, som har opnået flest stemmer. 

 

Hvis der skal vælges 2 kandidater, så anses kandidaten med det højeste stemmetal anses for 

at være indstillet til valg for 2 år, mens kandidaten med næstflest stemmer anses for at være 

indstillet til valg for 1 år. 

 

I Kreds Sydjylland skelnes mellem Fyn og den øvrige kreds. Her gælder særligt, at kandidaten 

med det højeste stemmetal i alt anses for at være indstillet til valg for 2 år. Indstillet til valg 

for 1 år, er den kandidat, som har opnået flest stemmer og kommer fra den anden del af 

kredsen. 

 

Suppleantkandidat 

Valgt som kredsen suppleantkandidat er den kandidat, som har opnået flest stemmer, og som 

ikke har opnået valg som kandidat til bestyrelsen. 
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Hvis der skal vælges 2 suppleantkandidater, så anses kandidaten med det højeste stemmetal 

anses for at være indstillet til valg for 2 år, mens kandidaten med næstflest stemmer anses 

for at være indstillet til valg for 1 år. 

 

I Kreds Sydjylland skelnes mellem Fyn og den øvrige kreds. Her gælder særligt, at suppleant-

kandidaten med det højeste stemmetal i alt anses for at være indstillet til valg for 2 år. Ind-

stillet til valg for 1 år, er den suppleantkandidat, som har opnået flest stemmer og kommer 

fra den anden del af kredsen. 

 

Stemmelighed og dobbeltmandat 
Ved stemmelighed blandt kandidater til samme post foretages lodtrækning. Hvis samme kandidat 
har opnået flest stemmer som både bestyrelses- og suppleantkandidat, så anses vedkommende for 
valgt som kredsens bestyrelseskandidat. Den kandidat, som har opnået næstflest stemmer som 

suppleantkandidat anses herefter for valgt som kredsens kandidat til suppleantposten. 
 

Fortabelse af valgbarhed 

En valgt kandidat eller suppleant kan fortabe sin valgbarhed inden eller på Domea.dks repræ-

sentantskabsmøde den 20. maj. Man kan fx fortabe sin valgbarhed som bestyrelsesmedlem 

eller suppleant, hvis man opsiger eller fraflytter sin bolig. Man vil også fortabe sin valgbarhed 

som kredsens repræsentant, hvis man blive valgt som næstformand for bestyrelsen. 

 

Hvis en eller flere af kredsens valgte kandidater fortaber deres valgbarhed, så fyldes der op 

”nedefra” i overensstemmelse med kredsens valgresultat. 

 

For få eller ingen kandidater fra kredsen 

Hvis der i kredsen ikke er et tilstrækkeligt antal kandidater til posten som bestyrelsesmedlem 

og/eller -suppleant, så vælger Domea.dks repræsentantskab det/de pågældende bestyrelsesmed-

lem(mer) og suppleant(er) uden indstilling fra kredsen, men efter eventuel indstilling fra bestyrel-

sen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


