
Alternativet Nordjyllands Storkredsforening  
Beskrivelse af principper for valghandlinger på opstillingsmøde den 24. sep. 2016 

 
Den 24. sep. 2016 afholder vi opstillingsmøde med valg af kandidater til folketing, konfliktmæglingsråd og Politisk Forum. 

Da der ikke er nogen opstilling til ombudsrådet, bliver der ikke holdt valg til denne post. 

Senere på året eller til foråret regner vi med at afholde supplerende opstillingsmøde med valg af flere folketingskandidater 

samt kandidater til regionrådsvalg.  

Normalt afholdes opstillingsmødet i marts, men som overgangsordning kan mødet, der skulle holdes i marts 2017, holdes 

på et tidligere tidspunkt – da vi ellers mangler kandidater. Kandidater, der vælges på dette møde, er ikke på valg igen før 

marts 2018. Alle valg til tillidsposter i Alternativet skal ske skriftligt.  

Principper for valghandlinger  

Politisk Forum (POFO): Der skal vælges ét medlem til POFO samt en suppleant for denne person. Der er to opstillinger 

(opstillingsgrundlag er udsendt) og de får hver 2-3 minutter til at præsentere sig på opstillingsmødet. Derefter er der valg, 

hvor hvert medlem kan afgive op til én stemme. Personen med flest stemmer bliver POFO medlem og den anden bliver 

suppleant.  

Konfliktmæglingsråd: I henhold til vedtægterne har kandidatudvalget indstillet én kvalificeret kandidat, som skal møde op-

bakning fra 80% af deltagerne på opstillingsmødet (hvis ikke dette er tilfældet, skal bestyrelsen indstille en ny på et supple-

rende opstillingsmøde).  

Efter 2-3 minutters præsentation fra kandidaten holdes der afstemning, hvor der enten stemmes for valg af kandidaten 

ellers imod valg af kandidaten. 

Folketingskandidater:      

Der er tre opstillinger til folketingskandidat. Der kan afgives op til én stemme på hver af de tre personer.  De personer, der 

opnår mere end 50% af de afgivne stemmer – inkl. blanke – er valgt til folketingskandidat. 

I Alternativet opstilles alle storkredsens kandidater sideordnet i alle opstillingskredse (der er 9 i Nordjylland). Det er altså 

kun antallet af personlige stemmer der afgør, hvordan rangeringen af kandidaterne bliver til selve valget. Vi skal dog vælge 

én nomineret kandidat i hver opstillingskreds og vi kan vælge at have en spidskandidat i hele Nordjylland. Kandidatudvalget 

skal indstille til (foreslå) opstillingsmødet, hvordan principperne for disse forhold skal være. 

Spidskandidat: En spidskandidat er en kandidat, der får særlig præference/højere prioritet ift. organisationens 

støtte. Personen behøver ikke være nomineret (dvs. stå øverst på stemmesedlen), men det hører ofte sammen. 

Støtten kan være i form af økonomi, støtte fra frivillige, forrang til at deltage i attraktive debatter eller andet. 

Indstilling: Det er kun Torsten Gejl, som har opstillet til spidskandidat. Kandidatudvalget indstiller derfor til, at såfremt Tor-

sten Gejl bliver valgt til folketingskandidat, betragtes han også som valgt til spidskandidat.   

Nomineret kandidat: At være nomineret kandidat betyder, at man står øverst på stemmesedlen i de opstillings-

kredse, hvor man er opstillet som nomineret kandidat. At stå øverst på stemmesedlen har ingen formel betydning, 

når alle kandidater opstilles i alle opstillingskreds, men giver almindeligvis en gevinst ift. det antal stemme man får 

– fordi det sender et signal til vælgerne om, at det er partiets foretrukne kandidat. 

Storkredsforeningens kandidatudvalg skal i henhold til vedtægterne indstille til opstillingsmødet, hvilke principper, der skal 

gælde for opstilling af nominerede kandidater i storkredsen. 

Indstilling: Kandidatudvalget indstiller til, at bestyrelsen i hver lokalforening får mandat til at vælge hvem de vil have som 

nomineret kandidat i den eller de valgkredse, som lokalforeningen dækker. Hvis der ikke er oprettet en lokalforening, 

overgår beslutningen til storkredsens bestyrelse.      

Kontakt ved spørgsmål: Uffe Schifter-Holm; uffe.hjortshoej@alternativet.dk eller 23450761             
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