7. januar 2020

Information om opstilling til Landsforeningens bestyrelse

Kære distriktsforening,
Valget til Landsforeningen af Menighedsråds bestyrelse nærmer sig, og
det er tid til at finde dygtige kandidater til at lede foreningen i de
kommende fire år.
I henhold til Landsforeningens vedtægter indkalder jeg som
valgbestyrelsens formand hermed forslag til kandidater fra
distriktsforeningerne. Forslagene skal være skriftlige og være modtaget i
foreningens sekretariat senest 10 uger før delegeretmødet.
Distriktsforeningens kandidater til bestyrelsesvalget skal således være
Landsforeningens sekretariat i hænde senest fredag den 19. marts 2021.
Demokratisk og gennemsigtig proces
Det er vigtigt for Landsforeningens arbejde, at vi i distriktsforeningerne og
Landsforeningen sammen gør en aktiv indsats for at få et godt valg, og I
har som distriktsforeninger en betydningsfuld opgave med at finde
kandidater. Landsforeningen støtter op om rekrutteringsarbejdet via sin
kommunikation med medlemmerne og orienterer ligeledes medlemmerne
om muligheden for at få indflydelse på valget ved selv at stille op, opstille
kandidater (læge såvel som præster) eller ved at blive delegeret og
derigennem få stemmeret.
Et væsentligt demokratisk element, når de delegerede skal afgive deres
stemme ved valget, er, at de har indblik i kandidaternes kirkepolitiske
holdninger. Derfor udarbejdes valgmateriale, hvori kandidaterne svarer på
en række spørgsmål indenfor kirkepolitik.
Indberetning af kandidater
Fristen for indberetning af kandidater til Landsforeningen er den 19. marts
2021. Vi har i valgbestyrelsen fastsat, at kandidatforslag, som sendes
elektronisk, skal være i sekretariatets mailindbakke fredag den 19. marts
kl. 23.59, mens kandidatforslag, som sendes med posten, skal være
sekretariatet i hænde den 19. marts.
Når I indberetter kandidater til bestyrelsesvalget, skal Landsforeningen
have kandidatens navn, sogn, telefonnummer og mailadresse.

Bekræftelse af valgbarhed
Valgbestyrelsen validerer kandidaternes valgbarhed den 24. marts 2021.
Kandidaterne vil umiddelbart herefter modtage besked om, hvorvidt de er
valgbare.
Kandidatpræsentation
Landsforeningen vil gerne give medlemmerne mulighed for at ”møde”
kandidaterne. Derfor udarbejdes valgmateriale, som præsenterer
kandidaternes holdninger og baggrund. Valgmaterialet lægges digitalt på
foreningens egne medier og laves i en trykt udgave.
Med beskeden til de validerede kandidater vil der følge en beskrivelse af,
hvordan kandidaterne forventes at præsentere sig i valgmaterialet.
Kandidaterne har selv ansvar for at udarbejde deres præsentation, dvs.
præsentere sig selv, svare på en række kirkepolitiske spørgsmål og finde
et portrætfoto. Som en del af det digitale valgmateriale kan kandidaterne
linke til deres facebookside eller hjemmeside samt lave en
videopræsentation. Landsforeningen tilbyder hjælp til at lave videoen.
Slutteligt forventes der forud for eller på delegeretmødet at være mulighed
for en direkte dialog med kandidaterne.
Hver kandidat skal senest den 6. april 2021 indsende tekstpræsentation
og foto til sekretariatet. Frist for videopræsentation oplyses senere. Det er
kandidatens eget ansvar at sende oplysningerne inden fristens udløb.
Dette er nødvendigt for, at ens kandidatpræsentation offentliggøres
samtidig med de øvrige kandidater i Landsforeningens medier, og for at
præsentationen kommer med i den trykte udgave.
Vi ser frem til en spændende valgperiode og håber på, at vi i fællesskab
kan gøre det kommende bestyrelsesvalg nærværende og relevant for alle
foreningens medlemmer. Husk at tænke på både læge og gejstlige
kandidater.

Med venlig hilsen

Finn Poulsen,
Formand for valgbestyrelsen
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