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VEJLEDENDE VALGPROCEDURE
ved elektronisk valg
til

PLO-Hovedstaden 2018

Tidspunkt for valg

PLO-Hovedstaden tager ved hvert valg konkret stilling til tidspunkt for afvikling heraf.
Valg i 2018 finder sted den 26. november til den 10. december kl. 12.00.
Valgsekretariat

PLO og de 5 PLO-R har entreret med FAS, Jens Nørby Winther. Jens Nørby Winther udgør
valgsekretariatet, der står for valgets gennemførelse, og som medlemmerne kan kontakte i forbindelse med valgets afvikling. Valgsekretariatets kontaktperson i PLO-

Hovedstaden er Annemette Vindelev.
Valgkredse

PLO-Hovedstaden beslutter regionens opdeling i en eller flere valgkredse. Fra hver valgkreds skal der som minimum kunne vælges to repræsentanter – Bornholm dog kun én.

Valgkredse skal følge kommunegrænser i kommunalstrukturen gældende fra 1. januar
2007.

PLO-Hovedstaden kan foretage ændringer i regionens inddeling i valgkredse.

Ændringerne skal indberettes til PLO senest den 1. februar 2018, hvis valgkredsene skal

være gældende i 2018.

Der kan i regionen vælges én repræsentant og én suppleant for hver påbegyndt 80.

stemmeberettigede medlem i regionen. Regionens samlede antal repræsentanter og
suppleanter fordeles forholdsmæssigt i valgkredsene.

Regionen er inddelt i følgende valgkredse:
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Valgkreds Kommuner
1

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby,

Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiks-

Antal

Repræsentanter/suppleanter
13/13

berg, Frederikssund, Furesø, Gentofte,

Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs,

Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre,

Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Køben-

havn, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk

2

Bornholm

I alt

1/1

14/14

Stemmeberettigede

Stemmeberettigede i den enkelte valgkreds er ordinære medlemmer af PLO pr. 1.10. i
valgåret, som har praksisadresse i valgkredsen.

Opstilling af kandidater

PLO-Hovedstaden udsender i september en e-mail til samtlige medlemmer i regionen

med information om opstilling af kandidater. Kandidaterne skal udfylde et selvdeklare-

ringsskema i henhold til beslutning i PLO’s repræsentantskab den 5. april 2014. Selvde-

klareringsskemaet kan læses af PLO’s medlemmer på den lukkede del af den regionale

hjemmeside på www.laeger.dk. Endvidere oplyses, at eventuelle ændringer i valgperioden i de valgtes selvdeklarerede oplysninger skal oplyses til PLO-Hovedstaden.

Meddelelsen om opstilling skal være PLO-Hovedstadens sekretariat i hænde senest den

9. november 2018 kl. 12.00 pr. e-mail til post.hpl@dadl.dk. Der holdes medlemsmøde
den 5. november 2018 kl. 17.00, hvor opstillede kandidater kan præsentere sig.

En kandidat kan ikke vælge alene at lade sig opstille som enten repræsentant eller suppleant, men skal modtage valg i overensstemmelse med opnået stemmetal.

Alle stemmeberettigede medlemmer i valgkredsen kan opstille i den pågældende valgkreds.

Stemmeafgivelse/afvikling af valg

PLO-Hovedstaden indkalder til og forestår valg af repræsentanter i regionen.
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Valget gennemføres efter PLO-Hovedstadens beslutning ved elektronisk afstemning.
Afstemningsproceduren skal sikre anonymitet.

Valget skal strække sig over to weekender og gennemføres den 26. november til den

10. december kl. 12.00 begge dage inklusive. Der udsendes påmindelse om valget midt

i afstemningsperioden.

Stemmeberettiget i den enkelte valgkreds er ordinære medlemmer med praksisadresse i

valgkredsen. Der kan maksimalt afgives et antal stemmer svarende til det antal repræ-

sentanter, der skal vælges i valgkredsen, ligesom der kun kan afgives én stemme pr.
opstillet.

Der opnås valg som hhv. repræsentant/suppleant efter opnået stemmetal.
Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

PLO-Hovedstaden/valgsekretariatet udsender på e-mail den 26. november til samtlige
stemmeberettigede medlemmer i valgkredsene:

1. Oplysning om hvordan det elektroniske valg afvikles.

2. Stemmeseddel, hvor kandidaterne i den enkelte valgkreds er opført i alfabetisk
orden med link til kandidaternes selvdeklareringsskemaer.

Orientering om valgresultat til medlemmer samt indberetning til PLO

Umiddelbart efter valgets afslutning skal valgresultatet meddeles de opstillede kandidater samt PLO-Hovedstaden.

Efter valg af repræsentanter konstituerer det nyvalgte PLO-Hovedstaden sig hurtigst

muligt og senest den 20. december i valgåret med en formand og en næstformand. Resultat af valg og konstituering skal umiddelbart herefter offentliggøres.

PLO skal orienteres om resultat af valg og konstituering senest den 20. december i valgåret.

Valg af formand finder sted ved absolut majoritet. Opnås absolut majoritet ikke gennem
2 afstemninger, foretages der valg mellem de to, der ved anden afstemning har opnået
flest stemmer. Står de to kandidater herefter lige, foretages lodtrækning.
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Den afgående formand for PLO-Hovedstaden leder det konstituerende møde indtil den

ny formand er valgt. På mødet vælges desuden medlemmer til Lægeforeningens Koordinationsforum, repræsentanter og suppleanter til Lægeforeningens repræsentantskab
samt øvrige tillidsposter.

Det nyvalgte PLO-Hovedstaden tiltræder 1. januar 2019.
Supplerende nyvalg

Efter § 14 i PLO’s vedtægter kan der efter PLO-R’s beslutning foretages supplerende

nyvalg, såfremt antallet af PLO-medlemmer i et område den 1.10. i ulige år måtte berettige til et større antal repræsentanter eller suppleanter end valgt, hvad enten det skyldes
stigende medlemstal eller varig vakance.

Valget skal finde sted inden den 20. december og gælder for et år indtil næste ordinære
valg.

Supplerende nyvalg finder sted i overensstemmelse med reglerne for ordinært valg af
repræsentanter.

Ved varig vakance blandt repræsentanterne indtræder suppleanten med højeste stem-

metal som repræsentant.

Nærværende valgprocedure er godkendt i PLO-Hovedstaden den 11. juni 2018.
Enkelte rettelser er foretaget den 20. september 2018.
***
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