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NB: Forslaget om vedtagelse af denne afstemningsprocedure sker i forlængelse af forslaget om vedtagelse 

af ny § 11, stk. 8 om at følge gældende afstemningsprocedure ved skriftlige valg. Hvis førnævnte § 11, stk. 8 

vedtages, betyder det, at Rådet skal udarbejde en afstemningsprocedure.  Dette udkast til en 

afstemningsprocedure er stillet som forslag til vedtagelse som Rådets afstemningsprocedure. 

Stk. 1. Denne afstemningsprocedure følger i forlængelse af Aalborg Frivilligråds vedtægter § 7, stk. 9 om, at 

alle valg afgøres ved simpelt flertal samt § 11 om opstilling og valg til Frivilligrådet, herunder suppleantvalg. 

Proceduren kan kun ændres, hvis disse paragraffer ændres, og disse ændringer får betydning for afholdelse 

af valghandlinger ved skriftlige afstemninger. 

Stk. 2. Proceduren træder i kraft i tilfælde af, at valg til en eller flere poster ikke kan afgøres ved enighed. 

Dette gælder i forhold til valg af medlemmer af Rådet samt valg af suppleanter. 

Stk. 3. Kandidater, der er opstillet til Rådet, vælges samlet ved en skriftlig afstemning. 

Stk. 4. Kandidater, der er opstillet som suppleanter, vælges samlet ved en skriftlig afstemning. 

Stk. 5. Stemmeudvalget uddeler stemmesedler og forestår indsamling samt optælling af afgivne stemmer. 

Udvalget offentliggør resultatet af afstemningen. 

Stk. 6. Antallet af stemmer per stemmeberettigede afgøres alene af antallet af poster, der er på valg ved 

hver valghandling. 

Stk. 7. Der afgives en gyldig stemme ved at angive navnet på den eller de kandidater, der ønskes valgt. 

Enten kandidatens fornavn eller fulde navn. 

Stk. 8. I forbindelse med suppleantvalg vælges kandidaterne med hhv. flest og næstflest stemmer som hhv. 

1. og 2. suppleant til Rådet. 

Stk. 9. I tilfælde af stemmelighed mellem kandidater til en given post afgøres valget ved lodtrækning. 

Stk. 10. Kandidater, der ikke opnår valg til Rådet, kan vælge at opstille som suppleanter til Rådet, men er 

ikke automatisk opstillet eller valgt som suppleanter. 

 

 


