
Opstillingsregler 2017 

Ifølge Venstres vedtægter §17, stk. 2 skal vi på generalforsamlingen  senest i året før valgåret 

træffe beslutning om følgende 

”Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen senest i året før valgåret, 

og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører  

 Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram 

 Procedure for opstilling og valg af kandidater 

 Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling (er) 

 Opstilling på én eller flere kandidatlister 

 Bemyndigelse til at indgå valgforbund 

Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram 

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at tilrettelægge udarbejdelsen af 

handlingsprogram således, at handlingsprogrammet kan godkendes på 

generalforsamlingen i foråret 2017. 

 

Procedure for opstilling og valg af kandidater 

Spidskandidaten opstilles på et fælles opstillingsmøde 

De resterende kandidater vælges på opstillingsmøder i de enkelte vælgerforeninger. 

Kandidaterne indplaceres på listen efter en fordelingsnøgle, hvor antal medlemmer 

primo 2015, antal vælgere i foreningernes område og antal stemmer ved sidste valg 

(2013). Tallene vægtes lige. Der anvendes d’hondts metode, dog således at alle 

vælgerforeninger er repræsenteret indenfor de 4 første pladser 

Det er en forudsætning for opstilling, at kandidaten skriver under på den 

udarbejdede kandidaterklæring inden opstillingsmødet. 

Bestyrelsen i den enkelte vælgerforening bemyndiges til at indhente kandidatforslag 

samt tage stilling til, hvilke kandidatforslag, der bringes til behandling på 

opstillingsmødet. 

Skal der på opstillingsmødet vælges mere end én kandidat, benyttes pointmetoden, 

og kandidaterne placeres på de tildelte pladser i rækkefølge efter den opnåede 

pointsum. 

Kandidatforslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før 

opstillingsmødet. 

 

Opstillingsform og tidspunkter for opstilling 



 Opstilling af spidskandidat sker på et opstillingsmøde i marts 2016.  

Øvrige kandidater opstilles på opstillingsmøder inden udgangen af april 2017. 

 Venstre opstiller en fælles liste, der består af spidskandidaten samt tre lokale lister 

opstillet af hver sin vælgerforening. Hver vælgerforening holder sit eget 

opstillingsmøde. Alle opstillede Venstre lister skal indgå i listeforbund. 

Der anvendes sideordnet opstilling 

 Skulle der i perioden efter opstillingsmødet og inden valget komme kvalificerede 

kandidater, bemyndiges bestyrelsen til at kunne placere disse nederst på listen. 

 Såfremt VU stiller op tildeles de en af pladserne fra Horsens vælgerforening. 

 

Bemyndigelse til at indgå valgforbund 

 Generalforsamlingen bemyndiger formand og spidskandidat til at indgå valgforbund. 

 

   Vedtaget på Kommuneforeningens Generalforsamling  

den 30. marts 2016 


