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B I L A G        Opstillingsmøde 20 sept. 2017      ALTERNATIVET, KOS    

 
 
 
 
 

V A L G P R O C E S   OG   A F S T E M N I N G E R 
 
 

Valgprocessen er baseret på almindeligt flertal. Hvor der er stemmelighed, 
trækkes der lod. 
 
Hvor det er muligt, stemmes der ved håndsoprækning.  Dette gælder dog ikke 
personvalg.  Personvalg er skriftlige. 
 
Kandidatudvalget indstiller.  Medlemmerne på opstillingsmødet beslutter. 

 
 

ooOoo 
 

 
1.Afstemning – Skal vi have ”valg på personlige stemmer”? 
 
Vi skal stemme om, hvordan stemmerne ved valget skal fordeles 
 
enten  efter de nye regler om ”valg på personlige stemmer” (når muligt) 
eller  som almindeligt sideordnet med sædvanlig fordeling af partistemmer 
 
Kandidatudvalget indstiller, at vi fordeler stemmer efter de nye regler. 
 
 
Kommentar til parantesen ”når muligt” om de nye regler: 
 
Der er 2 betingelser for at kunne bruge den nye regler: 
1)  Sideordnet opstilling (det har vi!) 
2)  At alle kandidater ønsker at stille op i alle opstillingskredse.    
 
På nuværende tidspunkt opfylder vi betingelserne.  Men: 
 
I Landsforeningens vedtægter §14, stk.6 findes denne regel: 
”Til Folketingsvalget opstilles alle kandidater som udgangspunkt i alle storkredsens 
opstillingskredse. Storkredsforeningens kandidatudvalg kan dispensere herfor såfremt 
en kandidat ønsker det.” 
 
Denne svarer til KOS’s vedtægter §18, stk.6. 
 

Hvis en kandidat på et tidspunkt gør brug af denne mulighed – så vil vi ikke længere 
opfylde betingelserne i de nye regler.  Så vil vi være nødt til at bruge den 
almindelige sideordnede opstilling. 
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2. afstemning – Opstillingsform med eller uden spidskandidat 
 
En spidskandidat er den, der står øverst på stemmesedlen i en opstillingskreds. 
 
Vi skal stemme om, hvordan kandidaterne skal stilles op på stemmesedlerne 
 
enten  Opstilling med spidskandidat(er) (enten nomineret eller prioriteret) 
eller  Opstilling i alfabetisk orden    dvs. (alfabetisk) sideordnet opstilling 
 
Kandidatudvalget indstiller, at vi vælger opstilling med spidskandidat(er). 
 
Hvis der er flertal for opstilling i alfabetisk orden, så er valghandlingen slut. 
 
 
Kommentarer: 
 
Hvis der vælges (alfabetisk) sideordnet opstilling, så vil kandidaterne blive listet i 
alfabetisk orden på stemmesedlen efter efternavn. 
 
Hvis I læser eller hører om ”sideordnet opstilling” 
OG 
Hvis der ikke står noget om nominering eller prioritering 
SÅ 
mener man en sideordnet opstilling i alfabetisk orden efter efternavn. 
 
Det har vi kaldt (alfabetisk) sideordnet opstilling eller opstilling i alfabetisk orden. 
 
 
3. afstemning – Opstilling efter de nye regler eller de nuværende 
 
Vi skal stemme om vi skal opstille efter de nye eller de nuværende regler. 
 
enten  De nye regler, der gælder fra 1. november 
eller  De nuværende regler gælder indtil den 1. november (Plan B) 
 
Kandidatudvalget indstiller, at vi opstiller efter de nye regler fra 1. november. 
 
 
Kommentarer: 
 
Hvis opstillingsmødet vælger de nye regler OG der mod forventning udskrives valg 
inden 1. november, så kan kandidatudvalget være nødt til at indkalde til et nyt 
opstillingsmøde. 
 
Hvis opstillingsmødet vælger de nye regler kan vi opstille efter både plan A og 
planB.  Dette stemmes der om i 4. afstemning. 
 
Hvis opstillingsmødet vælger de nuværende regler, så kan der kun opstilles efter 
plan B.  Derfor fortsættes til dagsordenspunkt 8:  Præsentation af kandidater.  Og 
derefter afstemningerne B5 – B7 med afstemninger om nominering af kandidat(er). 
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NY 4. afstemning – HVIS opstilling efter de nye regler:  Plan A eller Plan B? 
 
enten  i prioriteret orden (prioriteret sideordnet opstilling) – Plan A 
eller  i alfabetisk orden med nomineret spidskandidat – Plan B 
 
Kandidatudvalget indstiller, at vi opstiller i prioriteret orden efter Plan A. 
 
 
Kommentarer 
 
Hvis opstillingsmødet vælger prioriteret sideordnet opstilling, så skal der opstilles 
efter plan A.  Derfor fortsættes til dagsordenspunkt 8:  Præsentation af kandidater.  
Og derefter til afstemning A5. 
 
De nye regler indeholder muligheden for at den prioriterede orden svarer til Plan B.  
Derfor er denne også en valgmulighed her. 
 
Hvis opstillingsmødet vælger alfabetisk orden med nomineret spidskandidat så 
opstilles efter plan B.  Vi fortsættes til dagsordenspunkt 8:  Præsentation af 
kandidater.  Og derefter til afstemningerne B5 – B7. 
 

ooOoo 
Nu ved vi, om vi skal vælge kandidater efter plan A eller plan B 

 
P R Æ S E N T A T I O N   A F   K A N D I D A T E R 

 
ooOoo 

 
 
A5  HVIS PLAN (A) –PRIORITERET SIDEORDNET OPSTILLING (FRA 1. NOV.) 
 
Forklaring til afstemning A5: 
 
Hvis der vælges prioriteret opstilling, så skal medlemmerne tage stilling til 
rækkefølgen på stemmesedlen i hver opstillingskreds. 
 
Dette sker på et skema, hvor man i én enkelt valghandling kan afgøre: 

• Antal spidskanditater, og hvem dette er 
• Fordeling af spidskandidater på opstillingskredse 
• Prioritering af alle øvrige kandidater kreds for kreds. 

 
Hvert medlem må sætte op til 4 krydser (50 %) på skemaet i hver opstillingskreds.   
(Der kan stemmes på højst 50% af 8 kandidater i hver kreds) 
 
Stemmerne tælles op for hver opstillingskreds for sig.  Kandidaten med flest 
stemmer i en opstillingskreds prioriteres højest.  De andre kandidater prioriteres 
efterfølgende i faldende orden efter antal stemmer.  Ved stemmelighed til en 
placering trækkes lod. 
 
Kandidaten med flest stemmer i hver enkelt kreds kommer til at stå øverst på 
stemmesedlen.  Derved bliver han/hun spidskandidat i de(n) kreds(e) 
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A5 afstemning – Prioriteret orden  
 
Afstemning A5 sker på stemmeseddel. Denne afstemning sker efter alle 
kandidater har lavet en 3 minutter præsentation. Stemmesedlen indeholder et 
skema med kandidaternes navne nedad (rækker), og opstillingskredse henad 
(kolonner) som illustreret nedenfor 
 
 Kreds 1 Kreds 2 Kreds 3 Kreds 4 Kreds 5 Kreds 6 Kreds 7 Kreds 8 
Kandidat 1         
Kandidat 2         
Kandidat 3         
Kandidat 4         
Kandidat 5         
Kandidat 6         
Kandidat 7         
Kandidat 8         

 
 
Afstemning om  Prioriteret sideordnet opstilling: 

Afstemning: Hvert medlem kan maksimalt sætte 4 X-er i hver 
af de 8 kredse – i alt maksimalt 32 X-er. 

 
 Kreds 1 Kreds 2 Kreds 3 Kreds 4 Kreds 5 Kreds 6 Kreds 7 Kreds 8 
Kandidat 1 X X X X X X X X 
Kandidat 2 X X X X     
Kandidat 3     X X X X 
Kandidat 4 X X   X X X X 
Kandidat 5         
Kandidat 6 X X X X     
Kandidat 7     X X X X 
Kandidat 8   X X     

 
Dette vil blive forklaret og vist med praktiske eksempler på opstillingsmødet. 
 
 
B5-B7HVIS PLAN (B) 
ALFABETISK OPSTILLING MED NOMINERET SPIDSKANDIDAT 
 
Vi skal først vælge hvor mange spidskandidater - derefter hvem. 
De øvrige kandidater opstilles alfabetisk. 
 
 
Forklaring til afstemning B5 og B6 – antal spidskandidater 
 
Hvis medlemmerne ønsker alfabetisk opstilling med nomiret / nominerede 
spidskandidater, så indstiller Kandidatudvalget, at vi vælger 1, 2 (M/K) eller 8 
spidskandidater: 
 
 a) 1 spidskandidat (står øverst i alle kredse) 
 b) 2 spidskandidater: 1 mand og 1 kvinde (hver 4 opstillingskredse) 
 c) 8 spidskandidater (hver 1 opstillingskreds) 
 
Først vælges imellem alle 3.  Derefter imellem de 2, der har fået flest stemmer. 
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B5 afstemning: 
 
På stemmeseddel skrives et af de tre tal:  1, 2 eller 8 
Der optælles, hvilke to valgmuligheder, der har fået flest stemmer. 
 
B6 afstemning: 
 
Derefter skal der vælges imellem de 2 tal, der fik flest stemmer. 
På stemmeseddel skrives det ene af disse to tal. 
 
 
Forklaring til afstemning B7 – Valg af spidskandidat(er) 
 
Afhængigt af resultatet af afstemning B6 og B7 skal vi vælge 
enten  1 spidskandidat i alle 8 kredse 
eller  1 mandlig spidskandidat i 4 kredse samt 1 kvindelig i 4 kredse 
eller  8 spidskandidater i hver sin kreds 
 
Der bruges stemmeseddel med kandidater lodret og kredse vandret 
 
HVIS 1 - der vælges én spidskandidat som står øverst på stemmesedlen i alle 

opstillingskredse:   Der sættes ét kryds på stemmesedlen. Den med 
flest krydser vælges. 

 
HVIS 2 - der vælges én M og én K som står øverst på stemmesedlen i hver 4 

opstillingskredse:  Der sættes et kryds på en M og et kryds på en K på 
stemmesedlen for hver opstillingskreds. Den M og K med flest krydser 
i alt vælges. Opstillingskredsene fordeles efter flest stemmer med 4 
kredse til hver. 

 
HVIS 8 - der vælges én spidskandidater i hver af de 8 opstillingskredse. Den 

samme kandidat kan sagtens være spidskandidat i flere kredse. Der 
sættes et kryds på en kandidat i hver opstillingskreds – i alt 8 krydser. 
Den kandidat med flest stemmer i opstillingskredsen bliver 
spidskandidat i denne. 

 
 
B7 afstemning: 
 
Afstemning B7 sker på stemmeseddel. Denne afstemning sker efter alle 
kandidater har lavet en 3 minutter præsentation. Stemmesedlen indeholder et 
skema med kandidaternes navne nedad (rækker), og opstillingskredse henad 
(kolonner) som illustreret nedenfor 
 
 Kreds 1 Kreds 2 Kreds 3 Kreds 4 Kreds 5 Kreds 6 Kreds 7 Kreds 8 
Kandidat 1         
Kandidat 2         
Kandidat 3         
Kandidat 4         
Kandidat 5         
Kandidat 6         
Kandidat 7         
Kandidat 8         
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Der vil være en af følgende afstemninger: 
 

a) enten valg af 1 spidskandidat: 
Afstemning: Hvert medlem kan sætte 1 X på en kandidat. Det er kun 
krydset i den første kolonne der er gældende. 

 
 Kreds 1 Kreds 2 Kreds 3 Kreds 4 Kreds 5 Kreds 6 Kreds 7 Kreds 8 
Kandidat 1         
Kandidat 2         
Kandidat 3         
Kandidat 4 X        
Kandidat 5         
Kandidat 6         
Kandidat 7         
Kandidat 8         

 
b) eller valg af 2 spidskandidater: 

Afstemning: Hvert medlem kan sætte 8 X-er – 4 Xer på en mand og 4 
Xer på en kvinde fordelt de 8 kredse. 

 
 Kreds 1 Kreds 2 Kreds 3 Kreds 4 Kreds 5 Kreds 6 Kreds 7 Kreds 8 
Kandidat 1 X X   X   X 
Kandidat 2         
Kandidat 3         
Kandidat 4   X X  X X  
Kandidat 5         
Kandidat 6         
Kandidat 7         
Kandidat 8         

 
c) eller valg af 8 spidskandidater: 

Afstemning: Hvert medlem kan sætte 8 X-er – 1 X i hver kreds. 
 

 Kreds 1 Kreds 2 Kreds 3 Kreds 4 Kreds 5 Kreds 6 Kreds 7 Kreds 8 
Kandidat 1 X X X      
Kandidat 2       X X 
Kandidat 3      X   
Kandidat 4    X     
Kandidat 5         
Kandidat 6     X    
Kandidat 7         
Kandidat 8         

 
Dette vil blive forklaret og vist med praktiske eksempler på opstillingsmødet. 
 
 
Kærlig hilsen 
 
KOS Kandidatudvalg 
 
(Christine Madsen, Jette Vestergaard, Eddy Madsen, Anette Moustgaard, og Claus Tversted) 

 
 
På næste side er der link til den gældende folketingsvalglov samt til de ændringer, 
som træder i kraft pr. 1. nov. 2017.  Desuden er der udsnit af  KOS’s vedtægter mv. 
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Nugældende folketingsvalglov:    LBK nr 392 af 26/04/2017: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188731 
 
Lovændringer pr. 1. november, som endnu ikke er indarbejdet i den gældende lov: 
 
Valg på personlige stemmer 
Lov 708/2017: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191760 
 
Indførelse af prioriteret sideordnet opstilling 
Lov 714/2017: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191923 
 
Udsnit af KOS’s vedtægter: 
 
§ 18 Opstilling af kandidater til Folketinget 
Stk. 1 Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger de kandidater, der 

opstilles for storkredsforeningen til folketingsvalget. 
Stk. 2 Kandidater til folketing og regionsråd skal have bopæl i Danmark. 
Stk. 3 Storkredsforeningen kan maksimalt opstille så mange kandidater, som svarende 

til antallet af opstillingskredse i Storkredsen. 
Stk. 4 Efter indstilling(er) fra kandidatudvalget beslutter opstillingsmødet principper 

for opstilling af nominerede kandidater i Storkredsen. 
Stk. 5 Såfremt Storkredsforeningen anvender spidskandidatur, skal kandidater også 

opstille særskilt som spidskandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde. 
Stk. 6 Til folketingsvalget opstilles kandidater i alle storkredsens opstillingskredse. 

Storkredsforeningens kandidatudvalg kan dispensere herfor, men kun såfremt 
en kandidat ønsker det.  

Stk. 7 Placering på kandidatlisten og opstillingsform til folketingsvalg afgøres af 
antallet af stemmer på årsmødet. 

Stk. 8 Lokalforeninger der har fælles valgkredse ved folketingsvalg skal nedsætte et 
opstillingsudvalg og samarbejde om opstillingen. 

Stk. 9 Kandidater vælges for 2 år ad gangen og kan også opstilles på et ekstra ordinært 
årsmøde. Et kandidatur kan fratages af årsmødet og i særlig grove tilfælde af 
bestyrelsen hvorefter det skal bekræftes på næstkommende årsmøde. 
 

 
 
BONUS-INFO SOM NOGLE AF JER KAN FÅ BRUG FOR SENERE: 
 
Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved FTvalg.   BEK nr 1121 af 15/10/2014 
 (Nugældende – som formodentlig vil få tilføjet info om nye regler pr. 1. november.) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165142 
 
Nugældende vejledning om afholdelse af FTvalg:  VEJ nr 9827 af 29/10/2014: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165279 
 
Bekendtgørelse om valgagitation:   BEK nr 645 af 12/10/1989: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=57730 
 
Bekendtgørelse om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg 
BEK nr 160 af 18/02/2015: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168328 
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