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Spidskandidater, afstemning og valg – herunder opstillingslisten til 

Folketingsvalget. 
 

Vedtægterne: 

§ 14 Stk. 4  Ved opstilling af Folketingskandidater i storkredsforeningerne skal de to  
øverste pladser på listen være besat af kandidater af forskelligt køn. 

 

§ 16 Stk. 4  Storkredsforeningen kan maksimalt opstille så mange kandidater, som svarende til  
antallet af opstillingskredse i Storkredsen. 

 
§ 16 Stk. 5  Efter indstilling(er) fra Kandidatudvalget beslutter opstillingsmødet hvilke  

principper, der skal gælde for opstilling af nominerede kandidater i Storkredsen. 
 

§ 19 Stk. 2  Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan enhver stemmeberettiget medlem  
højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige  
antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor  
mange stemmer det afgiver. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. 

 

§ 19 Stk. 4  Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt  
denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer – inklusiv  
de blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun  
afgives én stemme pr. kandidat. 
 

§ 19 Stk. 5  Folketingskandidater skal vælges efter Stk. 4. Hvis der efter den pågældende  
valghandling er flere kandidater end opstillingskredse, foretages der valg efter Stk.  
2. 
 

§ 19 Stk. 6  En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget  
skal være udsendt 2 uger før mødets afholdelse. 
 

 

Det betyder i praksis på det supplerende opstillingsmøde 16. september 
 

Vedrørende afstemning og valg: 

Storkreds Sjælland har 12 opstillingskredse, vi har valgt 5 kandidater og kan således suppleres med max. 7 
kandidater. 

 
Afstemningen foregår efter § 19 Stk. 5, hvilket i praksis betyderat vi først følger stk. 4 
Hvis mere end 7 aspiranter opnår 50% af stemmerne, så foregår der en ny afstemning efter § 19 Stk. 2. 

 

Vedrørende spidskandidater: 

Storkreds Sjælland valgte Rasmus Nordqvist som spidskandidat på opstillingsmødet i marts 2018. 

Vi kan vælge to spidskandidater, som ifølge vedtægtsændringerne på landsmødet så skal være en kvinde. 
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Vedrørende opstillingslisten: 

Opstillingslisten har betydning for listen på stemmesedlen. Den har ret stor betydning, da folk traditionelt 

stemmer på de øverste navne på listen. 

 

Med hensyn til de to øverste på listen skal - hvis vi har valgt at have to spidskandidater – de skiftevis stå 

øverst på opstillingslisten i 6 ud af de 12 valgkredse – altså deler 1. pladsen. Hvis vi vælger kun at have én 

spidskandidat, så står Rasmus øverst på alle stemmesedler - og en kvindelige kandidat står nummer to på 

alle stemmesedler. Så skal vi vælge hvilken kvindelig kandidat, der skal stå nummer to på listen jf. § 14 Stk. 

4. 

 

Så skal resten af kandidaterne listes op på stemmesedlen til folketingsvalget. Her kan vi vælge alfabetisk 

opstilling, trække lod eller prioriteret opstilling. Hvis vi vælger prioriteret opstilling, så skal vi stemme om 

listen på opstillingsmødet d. 16.  

 

 

Kandidatudvalget kommer med sin indstilling ved udsendelse af kandidatgrundlag og dagsorden den 2. 

september – jvf. § 16 Stk. 5 


