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Valgbekendtgørelsen vedrører valg af: 

• Formand for DM  

• Hovedbestyrelse for DM 
• Sektorbestyrelsen for DM Studerende  
• Sektorbestyrelsen for DM Professionshøjskoler, erhvervsuddannelser og mari-

time uddannelser 

• Sektorbestyrelsen for DM Selvstændig 
• Sektorbestyrelsen for DM Privat 
• Sektorbestyrelsen for DM Offentlig 
• Sektorbestyrelsen for DM Kultur 

• Sektorbestyrelsen for DM Leder 

• Sektorbestyrelsen for DM Civilsamfund 

• Sektorbestyrelsen for DM Universitet: Forskning og Uddannelse 
• Sektionsbestyrelsen for DM Pensionist  

 

I henhold til DM vedtægt af 25.-26. maj 2019 skal der være valg af formand og ho-
vedbestyrelse samt valg af bestyrelser for øvrige politiske organer i efteråret 2021. 

Valgkomitéen har med mandat fra hovedbestyrelsen fastlagt følgende regler for val-
gene. 

A. De enkelte valg 

 
1. Valg af formand 

DM’s formand vælges ved direkte valg af og blandt alle foreningens ordinære med-
lemmer. En liste til opstilling må kun indeholde én kandidat pr. liste.  
 

2. Valg af hovedbestyrelse 

DM’s hovedbestyrelse vælges efter forholdstalsvalgmetoden ved direkte valg af og 
blandt foreningens medlemmer, som hver har én stemme. Undtaget er medlem-
merne i DM Studerende, der kan stemme i valget af denne sektors hovedbestyrelses-
medlemmer. 
 
Èn plads er forbeholdt en repræsentant for lederne uanset stemmetal. 
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Hovedbestyrelsen tiltræder 1. januar i det følgende år, og hvert medlem kan genvæl-
ges maksimalt tre gange, jf. DM’s vedtægt § 12 stk. 8. 

 
3. Valg af medlemmer af sektorernes bestyrelser 

Sektorbestyrelserne vælges af og blandt DM’s ordinære medlemmer ved 
direkte valg til én selvvalgt sektorbestyrelse.  

Sektorbestyrelsen tiltræder 1. januar i det følgende år efter valget og hvert medlem 
kan genvælges maksimalt tre gange, jf. DM’s vedtægt § 9. Undtaget er medlemmer 
af sektorbestyrelsen for DM Studerende, der kan genvælges, så længe de er med-
lemmer af DM Studerende.  

 
B. Fælles regler for valg til formand, hovedbestyrelsen og sektorbestyrelserne 

 
1. Medlemsrettigheder 

Medlemsrettigheder i henhold til § 6 i DM’s vedtægt, herunder opstillings- og stem-
meret til valg, opnås straks, når foreningen har modtaget indmeldelsen. Studerende, 
pensionister og passive medlemmer er ikke ordinære medlemmer og kan derfor ikke 
deltage i valgene, jfr. vedtægtens § 4. Studerende kan dog deltage i sektorvalg i DM 
Studerende og sektorens medlemmer af hovedbestyrelsen. Pensionister kan deltage 
i sektionsvalg i DM Pensionist.  
 
2. Kandidater 

1. Kandidater til valgene skal være ordinære medlemmer af foreningen. 
Undtaget herfra er kandidater til bestyrelsen for DM Studerende og 
kandidater fra DM Studerende, der stiller op til sektorens valg af 
hovedbestyrelsesmedlemmer samt kandidater til bestyrelsen for 
pensionistsektionen.  

2. Kandidater til sektorbestyrelserne kan opstille til den sektorbestyrelse 
vedkommende er placeret i, i henhold til DM’s medlemsdatabase, når 
opstillingsperioden åbner den 14. juni 2021. En kandidat kan samtidig være 
opstillet på én liste inden for hvert af de ovenstående valg (formandsvalg, 
hovedbestyrelsesvalg og valg til sektorernes bestyrelser).  

3. Vælges en kandidat både til formandsvalget og hovedbestyrelsesvalget, har 
formandsvalget forrang. 
 

3. Stillere 

1. Stillere skal være ordinære medlemmer af foreningen. Undtaget herfra er 
medlemmer af DM Studerende, der kan være stillere for kandidater til 
sektorbestyrelsen for DM Studerende og for kandidater fra DM Studerende, 
der stiller op til hovedbestyrelsesvalget. Undtaget er desuden medlemmer af 
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pensionistsektionen, der kan være stillere for kandidater til 
pensionistsektionens bestyrelse.  

2. Der skal være mindst 50 og højst 100 stillere for hver liste til formandsvalget 
og mindst 20 og højst 40 stillere for hver liste til hovedbestyrelsesvalget. For 
valg til DM Studerende skal der være mindst 2 og højst 20 stillere pr. liste.  

3. For valg til sektorbestyrelserne er krav til antal stillere fastsat i de 
sektorspecifikke vedtægter. 

4. En stiller kan kun være stiller for én liste til sektorbestyrelsesvalg og 
hovedbestyrelsesvalg.   

5. En kandidat på en liste kan ikke samtidig være stiller for den pågældende liste.  
6. En stiller støtter alene opstilling af en liste, men behøver ikke være enig i den 

pågældende listes program. 
 

4. Lister 

4.1 Opstilling 

1. Vejledning om opstilling findes på www.dm.dk. 
2. En liste kan indeholde en enkelt kandidat eller flere kandidater.  
3. Opstillingsformen på hver enkelt liste er listens eget valg. Men det skal 

angives for hver enkelt liste, om kandidaterne er opstillet i listens rækkefølge 
(prioriteret) eller sideordnet.  

4. Valget til sektionsbestyrelsen for DM Pensionist afholdes uden anvendelse af 
lister. Opstillede kan og skal stille op i én af fire valgkredse: Nord, Midtjylland, 
Fyn og Sydjylland samt Øst. Hver valgkreds, hvori der er opstillet kandidater, 
tildeles minimum ét mandat, dog tildeles Øst minimum to mandater.  

5. Ved valget til DM Universitet: Forskning og Uddannelse kan opstillede stille 
op i den valgkreds, kandidaten tilhører i kraft af sin ansættelse. Ledige kan 
opstille som kandidater til en selvvalgt valgkreds. Der er 10 valgkredse.  

6. Ved opstilling af lister med flere kandidater skal der tilstræbes ligelig 
kønsmæssig repræsentation jf. DM’s vedtægt § 12 stk. 6  

7. Lister med navne på kandidater til valgene oprettes på det online valgsystem 
som DM anvender til valget. 

 
Listerepræsentanten og -suppleanten er ansvarlige for, at oplysninger vedr. lister, 
kandidater og stillere er registreret korrekt i det online valgsystem som DM anvender 
senest ved opstillingsperiodens afslutning fredag den 17. september 2021 kl. 12.00.  

4.2 Listebetegnelser 

1. Ved anmeldelsen af en liste skal der angives et navn for den pågældende liste. 
2. Valgkomitéen kan ændre en hovedbestyrelseslistes status fra ”ikke-sektorliste” 

til ”sektorliste” eller omvendt efter en konkret vurdering og på baggrund af 
dialog med listeføreren. Dette skal ske senest 14 dage efter, at listen har 
anmeldt sig ved valget. Listeføreren kan gøre indsigelser over for 
valgkomitéens beslutning.  

3. Valgkomitéen kan vurdere, at en sektorliste kan være sektorliste for mere end 
en sektor.  

4. Valgkomitéen kan ændre en listes navn efter en konkret vurdering og på 
baggrund af dialog med listeføreren, hvis valgkomitéen vurderer, at en listes 
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navn er vildledende ift. listens opstillingsgrundlag. Dette skal ske senest 14 
dage efter, at listen har anmeldt sig ved valget. Listeføreren kan gøre 
indsigelser over for valgkomitéens beslutning. Ved tvist kan DM’s direktion 
fungere som mediator. Valgkomitéens afgørelse er dog inappellabel. 
 

4.3 Listerepræsentanter 

1. For hver opstillet liste udpeges der en listerepræsentant og en suppleant. I de 
tilfælde, hvor listen kun omfatter én kandidat udpeges kun en listefører. 
Repræsentanten og suppleanten udgør bindeleddet mellem pågældende 
valgliste og Valgkomitéen/sekretariatet. 

4. Listerepræsentanter og suppleanter skal være ordinære medlemmer af 
foreningen. For valg af sektorbestyrelsesmedlemmer skal listerepræsentanter 
og suppleanter desuden være placeret i den pågældende sektor, i henhold til 
DM medlemsdatabase, når opstillingsperioden åbner den 14. juni 2021. 
Undtaget herfra er medlemmer af DM Studerende, der kan være 
listerepræsentanter og suppleanter til valgene i denne sektor. Undtaget er 
desuden medlemmer af pensionistsektionen, der kan være 
listerepræsentanter og suppleanter til valget i denne sektion.  

2. Både listerepræsentant og suppleant kan være stiller eller kandidat for listen. 
Begge skal være til rådighed i perioden 17. september til 25. oktober 2021. 

3. Stiller- og kandidatlister kan kun oprettes via det online valgsystem, som DM 
anvender til valget. 
 

4.4 Liste- og valgforbund 

1. Der kan ikke indgås liste- eller valgforbund til nogen af de ovenstående valg 
(formandsvalg, hovedbestyrelsesvalg og valg til sektorernes bestyrelser).  

2. Ingen sektors tilknyttede lister kan opnå flere end 4 pladser i hovedbestyrel-
sen. Dvs. de lister, der er tilknyttet samme sektor, kan ikke opnå mere end 4 
pladser i hovedbestyrelsen tilsammen.  
 

4.5 Præsentation af lister  
 
Præsentation af lister, der stiller op til formandsvalget, hovedbestyrelsesvalget og 
valg til sektorbestyrelser sker i det online valgsystem, som DM anvender til valget.  

Rækkefølgen for præsentation af formandskandidaterne fastlægges af Valgkomitéen 
ved lodtrækning.  

Valgkomitéen kan i særlige tilfælde redigere i listernes præsentationer, hvis de almin-
delige etiske eller legale normer overskrides. 

5. Valgenes gennemførelse 

Der afholdes valg til alle sektorer uanset antallet af kandidater og dermed er freds-
valg ikke en mulighed. Er der til formandsvalget kun opstillet én liste, bliver denne li-
stes kandidat valgt som formand ved fredsvalg.   
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Inden valgene åbner, vil der blive lagt information om valgene på DM’s hjemmeside 
(www.dm.dk).  

Stemmeoptællingen sker fredag den 19. november 2021. Resultatet af valget offent-
liggøres umiddelbart efter stemmeoptællingen og lægges samtidig på DM’s hjem-
meside. Alle opstillede kandidater samt listerepræsentanter orienteres skriftligt via 
mail om udfaldet af valget umiddelbart efter valgets opgørelse. 

Eventuelt omvalg mellem formandskandidater i henhold til vedtægtens § 12, stk. 2 
opgøres torsdag den 9. december 2021.Resultatet af valget offentliggøres umiddel-
bart efter stemmeoptællingen. 

Valgene foregår ved elektronisk afstemning. Retningslinjerne for afstemning er føl-
gende: 

6. Elektronisk afstemning 

Afstemning foregår elektronisk i et online valgsystem.   

Mandag den 15. oktober 2021 får alle stemmeberettigede tilsendt en e-mail med link 
til den elektroniske afstemning.  

Mandag den 15. oktober 2021 kl. 12.00 åbnes den elektroniske afstemning. Der kan 
afgives én stemme ved formandsvalget, én stemme ved valg af hovedbestyrelses-
medlemmer og én stemme til én selvvalgt sektorbestyrelse.  

Der lukkes for den elektroniske afstemning torsdag den 18. november 2021 kl. 10.00. 

Ved omvalg mellem formandskandidater åbnes den elektroniske afstemning torsdag 
den 25. november 2021 kl. 9.00. Der lukkes for elektronisk afstemning for dette om-
valg torsdag den 9. december 2021 kl. 10.00. Dette omvalg opgøres torsdag den 9. 
december 2021. 

Kun stemmer afgivet via det online valgsystem er gyldige. 

C. Information i forbindelse med valgene 

1. DM’s hjemmeside 

Valgbekendtgørelsen gøres tilgængelig på DM’s hjemmeside (www.dm.dk) senest 
mandag den 31. maj 2021, hvor der også vil informeres yderligere om valgene.  

Der linkes desuden til det online valgsystem, der indeholder præsentationer af lister 
og kandidater. 

3. Udsendelse fra sektorerne 

Hvis en liste vil udsende en tekst/ et hyrdebrev til DM’s medlemmer, skal teksten ind-
sendes til DM’s sekretariatet på valg@dm.dk seneste den 11. oktober 2021. Sekretari-
atet udsender de modtagne tekster samlet. Det vil ikke være muligt for en liste at få 

http://www.dm.dk/
http://www.dm.dk/
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udleveret medlemslister fra DM eller få sendt materiale ud til en specifik medlems-
gruppe.  

4. Valgmøder 

Lister kan efter konkret ansøgning bevilges et beløb inden for de administrative reg-
ler således, at der er lige vilkår for alle kandidater.  

I forbindelse med formandsvalget kan valgkomitéen arrangere medlemsmøder, så-
fremt der er minimum to formandskandidater, der ønsker at deltage.  

 

Valgbekendtgørelsen er fastlagt af valgkomitéen, der består af Simon Kristensen (for-
mand), Anita Kildebæk Nielsen, Jens Groth Andreasen.  

 


