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Notat

Retningslinjer for suppleringsvalg 2020
FORENINGSSUPPLERINGSVALG
Formålet med foreningssuppleringsvalget er
−

at give medlemmer og suppleanter fra foreningerne (foreningsrepræsentanter) mulighed for at udtræde af lokaludvalget samt

−

at udfylde eventuelle vakante pladser for lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter fra foreninger m.v.
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I det følgende beskrives arbejdsgangen for suppleringsvalget.
Forberedelse af suppleringsvalget for foreningsrepræsentanter
− Lokaludvalgets medlemmer og suppleanter fra foreninger mv.
bliver af LU-sekretariatet orienteret om det kommende suppleringsvalg. Samtidig orienteres der om muligheden for at udtræde af lokaludvalget. Der fastsættes en frist på 14 dage, hvis et
medlem eller suppleant ønsker at udtræde. Hvis et medlem eller suppleant ønsker at udtræde, giver medlemmet/suppleanten besked til LU-sekretariatet.
−

Efter fristens udløb danner LU-sekretariatet et overblik over
valggruppernes vakante pladser for lokaludvalgsmedlemmer
og suppleanter fra foreninger m.v.

−

Hvis en valggruppe har vakante poster, får valggruppen besked
fra LU-sekretariatet om muligheden for at indstille nye medlemmer/suppleanter til lokaludvalget. Der fastsættes en frist på 14
dage for valggruppens tilbagemelding til LU-sekretariatet.

−

Hvis en eller flere valggrupper ikke ønsker eller kan udfylde de
vakante pladser afholdes der et foreningssuppleringsvalg, der
har til formål at udfylde de vakante pladser.
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−

LU-sekretariatet indkalder til suppleringsvalg i det geografiske
område for lokaludvalget jf. § 2 i ”Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune”. Suppleringsvalget afholdes mindst 4
uger efter indkaldelse til suppleringsvalget.

−

En forening skal opfylde § 5, § 7 og § 9 i ”Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde” for at kunne deltage på foreningssuppleringsvalget.

−

En person skal opfylde § 6 i ”Retningslinjer for lokaludvalgenes
opstillingsmøde” for at være valgbar til lokaludvalget.

−

LU-sekretariatet foretager inden suppleringsvalget stikprøvekontrol for at efterprøve valgbarheden af de tilmeldte foreninger og de tilmeldte repræsentanter. Sekretariaterne efterprøver
den fremsendte dokumentation fra mindst 10 % (der rundes op
til nærmeste hele tal) af de tilmeldte foreninger.

−

Det er tilladt at lade sig repræsentere og opstille til valg til lokaludvalget ved fuldmagt. Fuldmagter afleveres senest ved opstillingsmødets begyndelse.

Suppleringsvalgets afvikling
− Suppleringsvalgs-mødet starter med valg af ordstyrer og referent.
−

Herefter er der en orientering om lokaludvalgets arbejde samt
om de eksisterende valggrupper

−

De tilmeldte foreninger fordeler sig herefter ud på de eksisterende valggrupper. De tilmeldte foreninger vælger selv hvilken
valggruppe, som de ønsker at være en del af.

−

Ved udpegning af medlemmer og suppleanter til valggruppens
vakante pladser til lokaludvalget, afklarer valggrupperne, om der
er fredsvalg eller om udpegningen af medlemmer og suppleanter skal til skriftlig afstemning blandt valggruppens deltagere.
Ved fredsvalg ved det enkelte bord er resultatet endeligt.

−

Efter suppleringsvalgets afholdes fremsender LU-sekretariatet
til Morten Spangenberg og Flemming Dubgaard en oversigt
over resultatet af suppleringsvalget. Derudover sender LU-sekretariatet til Morten Spangenberg de rokeringssager som skal
behandles af Borgerrepræsentationen som konsekvens af suppleringsvalget. LU-sekretariatet udfylder skabelonerne i
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”Rokeringsvejledning – lokaludvalg” både for de medlemmer/suppleanter, som har ønsket at udtræde samt de medlemmer/suppleanter, som blev valgt på suppleringsvalget. Vejledningen findes på kkintra: http://okf.kkintra.kk.dk/indhold/hverv
−

LU-sekretariatet orienterer desuden lokaludvalget og bydelen
om resultatet af suppleringsvalget.
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