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§1. Valg til repræsentantskabet 
Stk. 1. Valg til repræsentantskabet finder sted i lige år. Valget organiseres og afholdes på 
hovedbestyrelsens foranstaltning. 

Stk. 2. De 34 mandater til repræsentantskabet fordeles i de 5 regioner jf. vedtægternes §6 stk. 2, i forhold 
til antal medlemmer i hver region pr. 25. februar i valgåret. Fordelingen sker efter den d’Hondtske metode. 

Stk. 3 Uanset antallet af opstillede kandidater, skal der gennemføres afstemning for tilvejebringelse af 
stemmetal. Såkaldt fredsvalg anvendes ikke. 

Stk. 4. Regionens mandater i repræsentantskabet besættes med de kandidater, der opnår det højeste 
stemmetal. Stemmelighed afgøres ved lodtrækning. Kandidater, som ikke opnår valg, indgår som 
suppleanter i regionen i rækkefølge efter opnået stemmetal. 

Valgperioden er 2 år; genvalg kan finde sted. 

Stk. 5. Såfremt et repræsentantskabsmedlem afgår i valgperioden, indtræder områdets suppleant. Findes 
der ingen suppleant, er mandatet ledigt til næste valg. 

5.1 Hvis RM-medlemmet nedlægger sit mandat (afgår), vil suppleanten overtage hans plads i RM, med alle 
de rettigheder og pligter der følger med. 

5.2 Hvis RM-medlemmet melder forfald til et enkelt møde indtræder suppleanten ikke. Dette gælder også i 
sager ved elektronisk afstemning. 

5.3 Hvis RM-medlemmet udebliver fra et fysisk RM-møde, er det uafklaret om vedkommende har nedlagt 
sit mandat. Dette skal først afklares, før der kan træffes beslutning. På selve mødet må fraværet betragtes 
som i 5.2. 

§2. Gennemførelse af valget 
Stk. 1. Første annoncering af valget sker i OZ for april og på EDR’s hjemmeside. 

Stk. 2. Kandidater skal skriftligt bekræfte deres kandidatur, senest den 15. juni. Blanket hertil kan hentes på 
EDR’s hjemmeside. 

Stk. 3. Hovedbestyrelsen laver en kandidatliste, opstilling alfabetisk efter efternavn, regionsvis, der 
publiceres i OZ august. På hjemmesiden gives kandidaterne mulighed for at præsentere sig selv. 

Stk. 4. Stemmesedler med tilhørende returkuverter udsendes med OZ for august eller direkte pr. post til de 
medlemmer, som ikke modtager papirudgave af OZ. Stemmesedlerne skal have påtrykt kandidatliste 
ordnet regionsvis, stemmevejledning samt frist for indsendelse. 

Stk. 5. Afstemningsfristen er den 31. august. Stemmesedler modtaget på foreningens adresse senest første 
hverdag efter denne frist tælles med. 
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§3. Opgørelse af valgresultatet.  
Stk. 1. Kontrol ved modtagelse: 

Forretningsføreren kontrollerer, at: 

• Der er navn, adresse, medlemsnummer og region/område uden på den ydre kuvert. 
• Medlemmet er et stemmeberettiget medlem af EDR. 
• Medlemmet bor i den region/det område, som medlemmet har angivet uden på kuverten. 
• Medlemmet kun har stemt 1 gang. 

Forretningsføreren åbner den ydre kuvert og lægger den indre kuvert uåbnet i den region, som medlemmet 
hører til. 

Ydre kuverter uden afsender, medlemsnummer og område lægges uåbnet til side til kontrol af de kritiske 
revisorer. Stemmerne tælles ikke med i det samlede resultat. 

Stemmesedler lagt i den ydre kuvert, men ikke i den indre kuvert, parres med den ydre kuvert med 
hæfteklamme og lægges til side. Disse stemmer tælles ikke med i det samlede resultat. 

Forretningsføreren oplyser antal godkendte ydre kuverter sammen med overdragelsen af de indre 
kuverter. 

Stk. 2. Interne revisorers kontrol af stemmesedler: 

Optællingen foregår på foreningens kontor senest d. 8.september i valgåret. 

Foreningens kritiske revisorer og eventuelle hjælpere, åbner de indre kuverter med stemmesedler. 
Stemmesedlerne kontrolleres for: 

- Stemmesedlen er en original stemmeseddel (ikke fotokopi) og er i et stykke. 
- Maksimalt antal stemmer på RM-kandidater jf. stemmesedlen (forskellige antal i de 5 regioner). 
- Kun stemmer på RM kandidater i den region hvor stemmesedlen ligger. 
- Ingen kommentarer, labels eller andre rettelser med retteblæk eller lignende. 
- Stemmerne er afgivet med blå eller sort kuglepen, jf. stemmevejledningen. 

Alle ugyldige stemmesedler vurderes af begge kritiske revisorer eller 1 revisor og revisorsuppleanten. Der 
skal være mindst 2 til at afgøre, om en stemmeseddel er ugyldig. Gyldige stemmer skrives på de 
optællingslister, som er udleveret. Der bruges rød kuglepen. 

Stk. 3. Optælling af stemmer: 

Stemmer tælles sammen på totalark. De kritiske revisorer tjekker hinanden, således at alle gyldige stemmer 
tælles af minimum 2 personer uafhængig af hinanden. Ved uoverensstemmelser i resultatet laves der 
fintælling således, at der er mindst 2 optællinger, der er ens. 

Blanke stemmer tælles også for hver region således, at summen af stemmesedler, ugyldige stemmer og 
blanke stemmer kan afstemmes til antal medlemmer, der har stemt, jf. opgørelse fra forretningsføreren. 

Stk. 4. Opgørelse af resultatet: 

Resultatet af valget samt liste med sammensætningen af det nye repræsentantskab udarbejdes af de 
kritiske revisorer og tilsendes formanden straks efter optællingen, dog inden den 10. september. Samtidig 
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sendes opgørelse og liste over repræsentantskabets sammensætning til alle kandidater.  
Resultatet af valget bekendtgøres umiddelbart på EDR’s hjemmeside samt i OZ for oktober. 

§4 Klager over valget 

Stk. 1. Eventuelle klager over valget skal sendes skriftligt eller pr. E-mail til formanden senest den 25. 
oktober. Formanden skal kvittere for modtagelsen. Klagen behandles på førstkommende 
repræsentantskabsmøde. 

§5 Elektroniske valg 
Stk. 1. Afholdelse af elektronisk valg er muligt, men skal udføres ifølge en separat procedure. 
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