Guide: Det god
de landssrådsvallg
Formålet med
m denne gu
uide er at givve medlemsvvalgte baggru
undsviden, gode ideer ogg input til, hvvordan
bestyrelsern
ne kan være med til at siikre at landsrrådsvalget i Coop
C
afvikles på en god og hensigtsm
mæssig
måde.
Coop er en demokratiskk opbygget fo
orening. Dett betyder blandt andet, at butiksbestyyrelserne i Coopejede
C
ne i brugsforreningerne vælger 100 medlemmer
m
a landsrådett, der er Coops øverste
af
butikker og bestyrelsern
myndighed. Det er landsrådet, der bl.a.
b vælger Coop
C
ambas bestyrelse, behandler årsregnskab og
o
o
rivelser, valgregulativ m.m.
godkender ændringer i vedtægter, opgavebeskr

or jeres bestyyrelse:
Derfor er laandsrådsvalgget vigtigt fo




d
i valgget på jeres medlemmerrs vegne. Dett er derfor beestyrelsens ansvar,
a
at
Besstyrelserne deltager
jerees medlemm
mers stemme tæller med.
Dem
mokratiet fungerer bedstt, når alle deeltager.
Lan
ndsrådsvalgett er en fælles opgave forr bestyrelsen
n, selvom derr er formand
den, der tekn
nisk afgiver
stem
mmerne

ægt svarendee til antal me
edlemmer med
m tilhør til butikken den
n 1. januar.
Hver bestyrrelse stemmeer med en væ
Der er eksempler på, at få hundredee stemmer har
h afgjort, hvvem der er kommet
k
i lan
ndsrådet. Dett er derfor
ørende for vaalgets resultaat.
vigtigt, at jeeres stemmeer bliver afgivvet, da det kaan være afgø
Valget afvikkles hvert årr i efteråret efter
e
følgend
de plan:





Fra midt i augusst og tre uger frem kan bestyrelserne
b
e opstille kan
ndidater.
didater vil løb
bende kunnee ses via coop
pforum.dk.
Opsstillede kand
Fra begyndelsen
n af septemb
ber vil bestyrrelserne kunne se alle dee opstillede kkandidater og i mange
ndidaterne blive
b
præsentteret på distriktsmøderne.
disttrikter vil kan
Afsttemningen går
g i gang i slutningen af september og
o varer en uge.
u

De præcise datoer offen
ntliggøres hvvert år på coo
opforum.dk inden somm
merferien. Deer vil i valgpe
erioden blive
orienteret jævnligt i Coo
ops nyhedsb
brev om landsrådsvalget.
Kort om vallget
Opstilling ogg valg foregåår i 10 distrikkter. Halvdelen af landsråådet er på vaalg hvert år. A
Antallet af kandidater
pr. distrikt fordeles
f
på baggrund
b
af medlemstall
m
et i distriktet, og varierer derfor fra d
distrikt til disstrikt.
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nsulent
Kontakt din foreningskon

Coop am
mba foreninggskonsulenterr

Bestyrelsens opgave
Det er bestyrelserne, der opstiller kandidater. Og det er bestyrelserne, der på medlemmernes vegne
stemmer til landsrådsvalget. Opgaven med at opstille kandidater betyder, at det er bestyrelsens opgave at
vurdere, om der er nogen som I gerne vil opstille til Landsrådet. Hvis der er en kandidat, som I ønsker
opstillet, så skal I indenfor opstillingsperioden sørge for at det sker.
En god, bred sammensætning af kompetencer og baggrunde i Landsrådet er afgørende for, at landsrådet
får truffet de rigtige beslutninger på kort og lang sigt.
Afstemningen foregår elektronisk og formanden for bestyrelsen vil få tilsendt en mail med et elektronisk
valgkort, når afstemningen går i gang. Formanden, der stemmer på vegne af bestyrelsen. Hvis formanden
er bortrejst i afstemningsperioden, kan der ved kontakt til foreningssekretariatet aftales, at det
elektroniske stemmekort sendes til et andet bestyrelsesmedlem. Dette skal være aftalt inden afstemningen
går i gang.
Der skal enten stemmes på et antal kandidater, der svarer til én over halvdelen af det antal kandidater, der
skal vælges eller afgives en blank stemme.
I kan med fordel planlægge et bestyrelsesmøde efter opstillingsperiodens udløb for at drøfte, hvem I vil
stemme på til landsrådsvalget. Nogle vælger at lægge bestyrelsesmødet i valgperioden, så
stemmeafgivningen kan klares i forbindelse med mødet, så alle er medinddraget i processen.
Her kan I få inspiration til, hvem I vil stemme på:
 Se de opstillede kandidater på coopforum.dk
 Brug de materiale med kandidatpræsentationer, der udsendes efter opstillingsperiodens udløb.
 Deltag i efterårets distriktsmøder, hvor I vil kunne møde de opstillede kandidater.
 Da der skal stemmes på et antal kandidater svarende til 1 over halvdelen af det antal kandidater,
der skal vælges, har I mulighed for at stemme på flere kandidater. Der er derfor vigtig at drøfte
eventuelle principper/kriterier for, hvem I vil stemme på.
Husk!







Følg landsrådsvalget på coopforum.dk
Opstil eventuelt en relevant kandidat fra jeres lokalområde
Aftal i bestyrelsen, hvem I vil stemme på til landsrådsvalget
Vær opmærksom på sidste frist for at afgive stemme
Alle bestyrelsesmedlemmer kan via coopforum.dk følge med i, hvilke bestyrelser, der har stemt

Læs evt. mere om opstilling og afvikling af landsrådsvalget i valgregulativ for Coop amba
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