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Vejledning om valg til bestyrelsen i Tænketanken
Demokratisk Erhverv
Sammensætning af bestyrelsen
Bestyrelsen varetager Tænketankens interesser og er Tænketankens øverste myndighed mellem
generalforsamlinger. Bestyrelsesmedlemmer repræsenterer Tænketankens interesser fremfor
deres personlige interesser eller interesserne for de organisationer, de leder eller besidder
tillidsposter i. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsens medlemmer vælges blandt personer, som er aktive i en medlemsorganisation, der
indstiller dem. Halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt blandt personer indstillet fra
kategorien af større medlemsorganisationer, mens den anden halvdel af bestyrelsens medlemmer
skal være valgt blandt personer indstillet fra kategorien af mindre medlemsorganisationer.
Sondringen mellem større og mindre medlemsorganisationer er fastsat i foreningens
kontingentnøgle.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges i forskudte perioder for 2 år ad gangen. Det tilstræbes således,
at halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år.
Bestyrelsen har to suppleanter.
• For bestyrelsesmedlemmer valgt blandt personer indstillet fra kategorien af større
medlemsorganisationer, vælges der i lige år en suppleant for en periode på 2 år.
Suppleanten vælges blandt personer, som opfylder samme krav om at være aktiv i en
større medlemsorganisation, der indstiller dem.
• For bestyrelsesmedlemmer valgt blandt personer indstillet fra kategorien af mindre
medlemsorganisationer vælges i ulige år en suppleant for en periode på 2 år. Suppleanten
vælges blandt personer, som opfylder samme krav om at være aktiv i en mindre
medlemsorganisation, der indstiller dem.
Opstilling til bestyrelsen og frister
Alle personer, der er aktive i en af Tænketankens medlemsorganisationer og indstillet af ledelsen i
denne medlemsorganisation, er valgbare. Aktive personer er i udgangspunktet enten personer
med en tillidspost eller ansættelse, men afgøres i sidste instans af medlemmets egen ledelse.
Enhver der ønsker at deltage i Tænketankens bestyrelsesarbejde opfordres til at opstille uanset
køn, etnicitet, geografisk bopæl og alder.
Personer, som ønsker at blive opstillet eller blive genopstillet til bestyrelsen, skal skriftligt meddele
deres opstilling over for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Personen skal være
indstillet af en medlemsorganisation, som personen er aktiv i.
De opstillede personer modtager en opstillingsblanket, som de bedes udfylde med navn, billede,
kompetencer og motivation mm.
En oversigt over de opstillede kandidater med data fra opstillingsblanketterne udsendes til alle
medlemsorganisationer senest 7 dage før generalforsamlingen. Udsendingen foregår til de
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kontaktpersoner, som medlemsorganisationen har angivet til Tænketanken ved medlemskab eller
ved senere angivelse af kontaktinformation.
Generalforsamlingens indkaldelse og varsling
Valg til Tænketankens bestyrelse foregår på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen
indkaldes med 2 måneders varsel. Af indkaldelsen fremgår det hvor mange bestyrelsespladser,
der kan afholdes valg til. Det fremgår ligeledes hvilke bestyrelsesmedlemmers valgperiode, der
udløber til generalforsamlingen, samt om bestyrelsesmedlemmer er genopstillet.
Stemmeafgivning til valg af bestyrelsen
På generalforsamlingen har alle medlemsorganisationer stemmeret under forudsætning af, at de
ikke er i kontingentrestance. Støttemedlemmer og associerede medlemmer har ikke stemmeret.
Stemmesedler udleveres ved indgangen til generalforsamlingen. Stemmesedlerne angiver tydeligt
kandidaternes navn.
Generalforsamlingen vælger et stemmeudvalg bestående af 2 personer, som bistår dirigenten ved
afstemninger. Valg til stemmeudvalget foregår ved håndsoprækning. Det tilstræbes, at
stemmetællere ikke repræsenterer medlemmer, der har opstillet kandidater til bestyrelsesvalget.
Generalforsamlingen træffer beslutning om bestyrelsens størrelse ved almindelig stemmeflerhed.
• Antallet af bestyrelsesmedlemmer kan fastsættes til 6, 8 eller 10.
• Der kan ikke fastsættes et antal bestyrelsesmedlemmer, som er lavere end det antal
siddende bestyrelsesmedlemmer, hvis valgperiode først udløber til generalforsamlingen det
efterfølgende år.
Herefter præsenterer de opstillede personer sig kort for generalforsamlingen.
Herefter gennemføres afstemningen. Selve bestyrelsesvalget foregår ved separate afstemninger:
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer indstillet af større medlemsorganisationer.
Antallet af ledige pladser er: Halvdelen af bestyrelsens samlede størrelse, fratrukket det
antal siddende bestyrelsesmedlemmer indstillet af større medlemsorganisationer, hvis
valgperiode først udløber til generalforsamlingen det efterfølgende år.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer indstillet af mindre medlemsorganisationer. Antallet af
ledige pladser er: Halvdelen af bestyrelsens samlede størrelse fratrukket det antal
siddende bestyrelsesmedlemmer indstillet af mindre medlemsorganisationer, hvis
valgperiode først udløber til generalforsamlingen det efterfølgende år.
c. Valg af suppleant indstillet af større medlemsorganisationer.
d. Valg af suppleant indstillet af mindre medlemsorganisationer.
Valg opnås efter faldende stemmetal, således at kandidaten med flest stemmer får den første
ledige plads, kandidaten med næstflest stemmer den næste ledige plads og så fremdeles.
Alle medlemsorganisationer kan afgive deres stemme til alle valg, såvel større
medlemsorganisationer som mindre medlemsorganisationer.
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En stemmeseddel er kun gyldig, hvis der afgives det korrekte antal stemmer. Ved valg til
bestyrelsen skal medlemsorganisationerne afgive et antal stemmer svarende til en over halvdelen
rundet ned, i overensstemmelse med følgende:
•
•
•
•
•
•

Ved valg til 1 ledig plads skal man stemme på 1 kandidat.
Ved valg til 2 ledige pladser skal man stemme på 1 kandidat.
Ved valg til 3 ledige pladser skal man stemme på 2 kandidater.
Ved valg til 4 ledige pladser skal man stemme på 3 kandidater.
Ved valg til 5 ledige pladser skal man stemme på 3 kandidater.
etc.

Hvis en stemmeseddel indeholder for få eller for mange stemmer, er den ugyldig, og eventuelle
stemmer indgår ikke i optællingen.
Fuldmagt
Alle medlemsorganisationer i Tænketanken kan afgive stemme ved fuldmagt. Fuldmagter skal
meddeles skriftligt senest en time før mødets start til sekretariatet på info@demokratiskerhverv.dk.
Fuldmagter skal være underskrevet af en repræsentant fra den medlemsorganisation, som afgiver
fuldmagten, og skal entydigt specificere, hvilken medlemsorganisations repræsentantfuldmagten
gives til, og hvorvidt fuldmagten er helt eller delvis bundet.
Standardblanketter til afgivelse af fuldmagt udsendes sammen med materialet 7 dage før
generalforsamlingen og vil være at finde på Tænketanken Demokratisk Erhvervs hjemmeside.
Fuldmagter kan afgives ved brug af standardblanketten eller ved anden form.
Tidlig afgang fra generalforsamling
Såfremt en medlemsorganisation forlader generalforsamlingen før stemmeafgivning, skal
sekretariatet kontaktes, og udleverede stemmesedler afleveres inden afgang.
Der kan samtidig afgives en fuldmagt, der overdrages som en bunden fuldmagt til bestyrelsen. Ved
bunden fuldmagt menes der, at den pågældende medlemsorganisation skal udfylde en blanket,
der angiver, hvad de ønsker at stemme til kommende afstemninger.
Konstituering af bestyrelse
Bestyrelsen konstituerer sig med forperson og næstforperson samt eventuelt øvrige poster på et
bestyrelsesmøde i forlængelse generalforsamlingen. Beslutning om konstituering foregår ved
stemmeflerhed. I forbindelse med valg af forperson er den siddende forpersons stemme ikke
afgørende ved stemmelighed.
Mangfoldighed
“Tænketanken Demokratisk Erhverv betragter mangfoldighed som en vigtig forudsætning for
nytænkning, udvikling og risikominimering i Tænketanken. Derfor opfordres
medlemsorganisationer til at indtænke repræsentation i forhold til b.la. køn, etnicitet, geografisk
bopæl, alder, kompetencer og brancheindsigt i valget af bestyrelsesmedlemmer.”
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