VALGREGULATIV FOR
VELLIV FORENINGEN

1. Tidspunkt for afholdelse af valg
Valg afholdes hvert andet kalenderår i første kvartal. Der afholdes på skift valg i to valgkredse (Region
Hovedstaden og Region Sjælland), henholdsvis tre valgkredse (Region Syddanmark, Region Midtjylland
og Region Nordjylland).
Ved hvert valg vælges repræsentanter til samtlige repræsentantskabspladser i de omfattede valgkredse.
Valget i 2018 omfatter valgkredsene vest for Storebælt og valget i 2020 omfatter valgkredsene øst for
Storebælt og så fremdeles.
2. Stemmeret
Stemmeberettiget til valg i en valgkreds er enhver fysisk eller juridisk person, der den 1. februar i valgåret er medlem af foreningen, og som har fast bopæl eller hjemsted, i valgkredsen.
Ethvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
3. Opstilling af kandidater
Som kandidater til valget kan – forudsat valgbarhedsbetingelserne i vedtægternes § 4.3 er opfyldt –
følgende opstille:
a.

De afgående repræsentanter.

b.

Kandidater, der inden for den iht. § 4 fastsatte frist i året før valgåret anmeldes til hovedkontoret.

Anmeldelse kan enten ske digitalt via foreningens hjemmeside eller ved anvendelse af den af foreningen udfærdigede anmeldelsesblanket. Anmeldelsen skal være tiltrådt af kandidaten selv samt af
mindst 10 stillere, der skal være stemmeberettigede medlemmer i valgkredsen. Kandidaten og dennes
stillere skal på anmeldelsen anføre deres navn, fysiske adresse, e-mail adresse, telefonnummer,
CPR-nr. eller evt. CVR-nr. samt – som dokumentation for medlemskab – policenummer på en forsikring i Velliv, Pension og LivsforsikringA/S, som de er forsikringstager på. Hvis et kandidatur anmeldes
ved brug af fysisk anmeldelsesblanket, skal anmeldelsesblanketten påføres kandidatens og stillernes
underskrifter. En underskrevet anmeldelsesblanket kan fremsendes som scannet dokument. Anmeldelsesblanket rekvireres hos foreningen. Et medlem kan kun stille for én kandidat.

4. Indkaldelse af kandidater
Indkaldelse af kandidater sker ved, at foreningen orienterer om valget og muligheden for at stille op.
Dette sker på foreningens hjemmeside og via foreningens nyhedsbrev tidligst den 1. november og senest den 15. november i året før valgåret. Foreningen oplyser om:
•
•
•
•
•

tidspunktet for valgets afholdelse,
valgkredsen, hvori der afholdes valg,
antallet af kandidater, der kan vælges,
foreningens frist for modtagelse af kandidatanmeldelsesblanket – fristen skal ligge minimum 5
uger efter orienteringen
reglerne for anmeldelse af kandidater, jf. punkt 3.

5. Valgbarhedsbetingelser mv.
Når anmeldelsesfristen er udløbet, undersøger valgbestyrelsen, jf. punkt 6, om de anmeldte kandidater opfylder valgbarhedsbetingelserne.
Såfremt antallet af valgbare kandidater i den enkelte valgkreds ikke overstiger antallet af repræsentantskabspladser i valgkredsen, erklæres de pågældende for valgt uden afstemning.
Overstiger antallet af valgbare kandidater i den enkelte valgkreds antallet af repræsentantskabspladser i valgkredsen, afholdes der valg af repræsentanter.
6. Valgets gennemførelse
Valget ledes af en af repræsentantskabet valgt valgbestyrelse på tre medlemmer. Medlemmer af foreningens bestyrelse samt repræsentanter, der stiller op til det pågældende valg, kan ikke være medlem af valgbestyrelsen.
Den endelige kandidatliste for valgkredsen offentliggøres efter valgbestyrelsens bestemmelse, fx ved
indrykning i landsdækkende og regionale dagblade, på hjemmesider mv. Samtidig gives meddelelse
om selve valget, regler for afstemningen samt sidste frist for rekvirering af stemmesedler og afgivelse
af stemme.
Afgivning af stemme foregår skriftligt.
Valgbestyrelsen sørger for, at der udarbejdes stemmesedler og digitalt afstemningsmodul for valgkredsen indeholdende navnene på kandidaterne. Kandidaternes placering på stemmesedlen i det digitale afstemningsmodul afgøres ved lodtrækning udført af revisor.
Foreningen udsender stemmesedler eller anden notifikation om muligheden for at stemme til stemmeberettigede medlemmer. Udsendelsen af stemmesedler sker pr. brev eller digitalt eksempelvis via Eboks efter foreningens bestyrelses nærmere beslutning. Udsendelse sker til den postadresse, henholdsvis digitale adresse, som er noteret hos Velliv, Pension & Livsforsikring A/S eller hos e-Boks.
Et medlem kan også rekvirere en stemmeseddel ved at rette henvendelse til foreningen. Til dokumentation for stemmeretten skal medlemmet oplyse navn og adresse, policenummeret på en forsikring i
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S, som medlemmet er forsikringstager på, samt CPR-nr. eller evt.
CVR-nr.

Stemmeberettigede medlemmer tilbydes at afgive stemme digitalt eller pr. brev. Det fremsendte materiale indeholder de nærmere instruktioner for, hvordan medlemmet afgiver sin stemme.
Medlemmets digitale stemme eller den fysiske stemmeseddel, skal være revisionen i hænde senest
på den dato, som er oplyst som sidste afstemningsdato.
Afstemningsperioden, der løber fra første dato for rekvirering af stemmesedler til sidste dato for modtagelse af stemmesedler, må ikke være kortere end 14 dage.
Hvis der opstår særlige omstændigheder, som medfører, at den i dette punkt 6 nævnte procedure ikke
kan overholdes, herunder lovgivningsmæssige forhold, er foreningens bestyrelse bemyndiget til at
træffe egnede alternative foranstaltninger, som kan sikre en forsvarlig gennemførelse af valget.
7. Valgets resultat
Ved afslutningen af afstemningsperioden foretages stemmeoptælling af uafhængig tredjemand. Optællingen overvåges af et af foreningen valgt revisionsselskab, som foretager aftalte arbejdshandlinger
og afgiver erklæring om valgresultatet. Kandidaterne i valgkredsen opstilles i rækkefølge efter antallet
af opnåede stemmer. Har flere kandidater lige mange stemmer, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning,
som gennemføres af foreningens revisor under overværelse af valgbestyrelsen. Repræsentantskabspladserne i valgkredsen besættes herefter af de kandidater, som har opnået flest stemmer.
Valgets resultat meddeles skriftligt til samtlige i valget deltagende kandidater og bekendtgøres efter
valgbestyrelsens bestemmelse på hjemmesider, herunder foreningens hjemmeside.
Klage over valgets afholdelse indbringes for valgbestyrelsen senest 2 uger efter offentliggørelsen af
valgresultatet.
Valgbestyrelsen forelægger en redegørelse for valgets gennemførelse, herunder datoer og offentliggørelser, samt afstemningsresultatet for foreningens bestyrelse.
8. Valgperiodens begyndelse
Efter valg i en valgkreds indtræder de valgte i repræsentantskabet fra afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde i valgåret, jf. vedtægternes § 4.11 og 6.1.
____________________________________

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 6. august 2015 med ændringer vedtaget den 23. oktober
2015, den 29. marts 2017 og den 13. november 2019.

