
 

 

 

 

Hvordan foregår valget til Landsforeningens bestyrelse? 

 
 
 

Bestemmelserne om bestyrelsesvalget er fastsat i Landsforeningens vedtægter.  

I hovedtræk gælder bl.a. følgende: 

Hvem kan vælges? 

 

Ethvert medlem af et menighedsråd, der er medlem af 

Landsforeningen, kan være kandidat til bestyrelsesvalget.  

Hvem opstiller kandidaterne? Distriktsforeningerne opstiller kandidaterne, og det gælder  

både præster og læge. 

Hvad er tidsfristen for at opstille? Landsforeningens sekretariat skal have modtaget forslag til 

kandidater senest fredag den 19. marts 2021. 

 

Kandidatforslag, som sendes elektronisk, skal være i 

sekretariatets mailindbakke den 19. marts kl. 23.59. 

  

Kandidatforslag, som sendes med posten, skal være 

sekretariatet i hænde den 19. marts. 

Hvor mange læge kandidater skal 

opstilles? 

Det er op til distriktsforeningerne i et stift at afgøre, hvor 

mange læge kandidater man opstiller.  

 

Flere distriktsforeninger i det samme stift kan opstille den 

samme læge kandidat. 

 

Hvis der i alt af distriktsforeningerne i stiftet kun er opstillet 

én kandidat, kan man ikke være sikker på, at stiftet bliver 

repræsenteret i bestyrelsen.  

Hvor mange gejstlige kandidater 

skal opstilles? 

Det er op til distriktsforeningerne i et stift at afgøre, hvor 

mange gejstlige kandidater man opstiller.  

Skal kandidaterne opstilles på en 

generalforsamling? 

Nej, det er ikke et krav i Landsforeningens vedtægter. 

Medmindre distriktsforeningens vedtægter siger andet, kan 

distriktsforeningens bestyrelse opstille kandidater. Det kan 

åbne mulighed for at koordinere opstilling med andre 

distriktsforeninger. 

Skal kandidaterne godkendes? Ja, valgbestyrelsen afgør, om kandidaterne er valgbare. 
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Hvornår foregår 

bestyrelsesvalget? 

På Landsforeningens årsmøde, der holdes fra fredag den  

28. maj til søndag den 30. maj 2021. Valget afholdes lørdag 

den 29. maj. 

Hvordan foregår valget? Ved valget stemmer de delegerede på kandidaterne på 

landsplan. Til bestyrelsen skal der vælges 14 læge og 6 

gejstlige medlemmer. Afstemningen foregår efter 

prioriteringsmetoden, dvs. at man skal vælge, hvem man 

først ønsker valgt, hvem man ønsker som nr. 2 osv. De 

delegerede skal prioritere mellem 4 og 14 læge kandidater 

og mellem 4 og 6 gejstlige kandidater.  

 

Hvis ingen af de læge kandidater opstillet af 

distriktsforeningerne i et stift opnår valg efter 

prioriteringsmetoden, og der er opstillet to eller flere læge 

kandidater i stiftet, vil den kandidat, der er tættest på at opnå 

valg efter prioriteringsmetoden, være valgt. 

Hvem må stemme til valget? De delegerede, som vælges på distriktsforeningernes 

generalforsamlinger. 

 

 

 

 


