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Referat af Folketingskandidatopstillingsvalg i Københavns storkreds 
 

Referat  
  

1. Velkommen v. Tove 

  

  

2. Valg af dirigenter 

Ken Patrick Petersson & Steffen Schjødt Koch der er opstillet af kandidatudvalget vælges som 

Dirigenter uden indsigelser. Mia Isabel Andersen vælges som referent. 

 

Gennemgang af formalia 

-          Mødet erklæres lovligt indkaldt 

-          Mødet erklæres lovligt opstillet 

  

3. Valg af stemmetællere 

Opgaven som stemmetæller annonceres og frivillige efterspørges og deres navne noteres. 

De 8 stemmetællere er valgt ved konsensus 

  

4. Information om valgproceduren 

Valg til Konfliktmæglingsrådet 

-          Jeannette er eneste opstiller. 

-          Der afholdes tillidsafstemning  og der er tillid. 

Praktisk om stemmeafgivelse 

-          Gennemgang af mappen med stemmesedler. 

-          Hvis man går før tid skal stemmesedler aflevere til dirigenter + melde i check in. 

-          En opstiller har trukket sig 

Valgprocedure 

1. Tillidsvalg hvor kandidaterne skal have mindst 50% opbakning for at kunne stille op. 

2. Valg af kandidater – man kan pege på halvdelen af kandidaterne, 6 ud af 12. 

3. Valg af to spidskandidater, en mand og en kvinde  

4. Opstilling: Spidskandidaterne står øverst på stemmesedlen og de øvrige kandidater står efter 

antal stemmer på opstillingsliste 

  

5. Opbakning til konfliktmæglingsråd 

-          Gennemgang af procedure (80% tillid) 
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-          Afgivning af stemmer 

  

6. Oplæg v. Karina 

-          Vigtig pointe: Vi erhverver bedst stemmer ved at promovere kandidater på særlige område 

(den unge appellerer til de unge osv.) dog skal alle kandidater kunne stå på mål for hele pakken. 

  

7. Afstemning om spidskandidatopstilling 

Der stemmes i salen om forslaget med opstilling af 2 spidskandidater og at der vælges 1 mand og 1 

kvinde. 

Ved håndsoprækning i salen kan det bestemmes at der er 1 som er imod, 1 der stemmer blank og 

resten af salen stemmer for. Dermed er forslaget vedtaget med mere end 2/3 

  

8. Tale v. Regner Grasten 

Taler om årgang 68 og i dag – vi vinder ved at appellere til de unge gennem sociale medier. 

  

9. Film 

Mødedeltagerne gøres opmærksom på at der i mappen forefindes en notatseddel med alle 

kandidaters navne hvorpå man kan notere observationer, spørgsmål med videre. Valgvideoen vises. 

  

10.  Mød kandidaterne 

Der opstilles 6 borde med et gruppebogstav og kandidaterne fordeles ved dem. Mødedeltagerne har 

i valgmappen fået en seddel med deres gruppe og de mødes der med kandidaterne. Hvert 6. minut 

beder dirigenten alle kandidater om at rotere imellem bordene. 

  

11.  Kandidat tillidsafstemning 

-          Proceduregennemgang 

-          Stemmeafgivning 

-          Optælling og pause 

-          Fuld opbakning til kandidatfeltet! 

  

  

12.  KFLM resultat 

-          Antal stemmeberettigede: 85 

-          Antal stemmer: 83 

-          Samtlige afgivne stemmer er for. 

-          Jeanette er valgt. 

  

13.  Afstemninger 

Dirigenten fortæller om valgproceduren og om den praktiske valgafholdelse med gennemgang af 

stemmeseddelen mv. 

 

Der er 125 stemmeberettigede checket ind til mødet.  
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15. Valg af FT-kandidater 

 

Afstemningsresultat (stemmetal i parentes) 

1. Uffe Elbæk (78) 

2. Carolina Magdalene Maier (71) 

3. Kåre Traberg Smidt (61) 

4. Jan Kristoffersen (51) 

5. Charlotte Ditløv Jensen (47) 

6. Asbjørn William Ammitzbøll Flügge (33) 

7. Henrik Marstal (31) 

8. Jonathan Ries (25) 

9. Nina Svane-Mikkelsen (25) 

10. Rolf Bjerre (24) 

11. Shahzad Riaz (24) 

12. Mette Rose Nielsen (23) 

---------------------- Der opstilles 12 kandidater ----------------------- 

13. Sara Paasch Knudsen (21) 

14. Hans Henrik Andersen (18) 

15. Carl Haas (11) 

16. Kent Hansen (9) 

17. Jakob Rerup (2) 

18. Hanne Christensen (ikke valgbar) 

 

  

16.  Valg af spidskandidater 

Opstillede til spidskandidatur: Uffe Elbæk, Carolina Maier og Rolf Bjerre. 

 

Der afholdes valg om mandligt spidskandidatur 

 

Afstemningsresultat: 

1. Uffe Elbæk (89) 

2. Rolf Bjerre (10) 

 

Resultat 

Uffe Elbæk og Carolina Maier er spidskandidater. 

  

17.  Opstillingslistens kandidater og rækkefølge 

 

Spidskandidater 

1.      Uffe Elbæk  

2.      Carolina Magdalene Maier  

FT-Kandidater 

3.      Kåre  

4.      Jan  

5.      Charlotte  
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6.      Asbjørn  

7.      Henrik  

8.      Jonathan* 

9.      Nina* 

10.    Shahzad* 

11.    Rolf* 

12.    Mette  

*Ved stemmelighed er rækkefølgen afgjort ved lodtrækning. 

  

18. Ken afslutter mødet med en afsluttende bemærkning fra leder og spidskandidat Uffe Elbæk.  
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