Valgregulativ for Coop amba
Dette valgregulativ fastlægger regler for valg til butiksbestyrelser, Coop ambas bestyrelse og landsråd.
Vedtægternes § 14, stk. 1, bestemmer, at landsrådet skal vedtage eventuelle ændringer i valgregulativet.

Fællesbestemmelser
Fælles for valgene i Coop amba (i det følgende kaldet Coop) er, at den, der opstiller en kandidat, skal have
stemmeret ved valget til den pågældende post.
Enhver kandidat skal opfylde vedtægternes bestemmelser om valgbarhed, § 8, stk. 2:
a) Kandidaten skal være personligt medlem af Coop eller en brugsforening, som er medlem af Coop, og
skal på valgdagen uafbrudt have været medlem i mindst 1 måned. En kandidat til en butiksbestyrelse
skal desuden have tilhørsforhold til den pågældende medlemsbutik/de omfattede medlemsbutikker og
skal på valgdagen have haft det uafbrudt i mindst 1 måned forud for valgdagen.
b) Kandidaten skal på valgdagen være fyldt 18 år.
c) Kandidaten må ikke være medlem af i direktionen i Coop, et af Coops datterselskaber eller
datterselskaber heraf.
d) Kandidaten må ikke være ansat i eller drive en konkurrerende virksomhed til Coop Danmark.
e) Kandidaten må ikke være bortvist fra en medlemsbutik.
De valgte skal til stadighed opfylde valgbarhedskriterierne for at kunne forblive i deres hverv. Det betyder
eksempelvis, at et butiksbestyrelsesmedlem skal udtræde af butiksbestyrelsen, hvis han eller hun opgiver sit
tilhørsforhold til medlemsbutikken/-rne.
Coop ambas bestyrelse afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. Et medlem kan kræve at få
afprøvet en afgørelse om sin manglende valgbarhed på førstkommende landsrådsmøde som et særligt punkt
på dagsordenen. En beslutning om manglende valgbarhed gælder, indtil andet besluttes.
En kandidat skal være til stede under valghandlingen og erklære sig villig til at modtage valg eller på
forhånd have afgivet en skriftlig tilkendegivelse herom.
Ethvert valg foretages ved skriftlig afstemning, medmindre der er tale om fredsvalg.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Den person, der udøver et institutionelt medlems stemme, skal dokumentere sin ret hertil ved fremvisning
af institutionens medlemskort.
Alle beslutninger træffes med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller valgregulativet.
Ved simpelt flertal forstås over halvdelen af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer betragtes som
ikke afgivne stemmer og medregnes ikke i stemmeopgørelsen.
Når en post besættes uden for den ordinære valgtermin, enten ved indtræden af en suppleant eller ved
suppleringsvalg, overtager den indtrædende forgængerens valgperiode.
Valgperioden for poster er beskrevet i vedtægter og valgregulativ. Varetagelse af opgaver som
medlemsvalgt kan ske i den fulde valgperiode uafhængigt af, om den medlemsvalgte i valgperioden
kandiderer til samme eller et andet tillidshverv.

Butiksbestyrelserne (vedtægternes § 10)
Hvis butiksbestyrelser i to eller flere medlemsbutikker anser det for formålstjenligt, at der etableres en
fælles butiksbestyrelse, afholder de enkelte medlemsbutikker årsmøder på samme tid og sted, og forslaget
om en fælles butiksbestyrelse behandles af de enkelte årsmøder.
Vedtages forslaget af årsmøderne, afholdes der i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen et samlet årsmøde
for medlemsbutikkerne, hvor den fælles butiksbestyrelse vælges. Herefter er årsmødet fælles for de
pågældende medlemsbutikker.
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En butiksbestyrelse består af mindst 3 medlemsvalgte, hvoraf en skal være valgt formand, og 1-2
medarbejderrepræsentanter. Årsmødet beslutter antallet af medlemsvalgte, mens medarbejderne i en
butik/butikker omfattet af en fælles butiksbestyrelse afgør, om de ønsker sig repræsenteret med 1 eller 2
repræsentanter i butiksbestyrelsen.
Det anbefales, at antallet af medlemsvalgte er 3-7 personer. Der kan desuden vælges suppleanter.
Butiksbestyrelsen vælger selv af sin midte en formand og en næstformand. Formanden kan ikke være en
medarbejderrepræsentant.
Butiksbestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år.
Valgperioden begynder straks efter årsmødets afslutning.
Ved stiftelse af en butiksbestyrelse, ved årsmødets beslutning om en udvidelse af butiksbestyrelsen og ved
supplering af butiksbestyrelsen ved bestyrelsesmedlemmers udtræden inden for valgperioden vil et antal af
de poster, der er på valg, kunne tildeles en valgperiode på kun 1 år for at sikre, at halvdelen af det samlede
antal medlemmer er på valg hvert år. Ved valg af et ulige antal medlemmer til en ny butiksbestyrelse,
besættes den større del af posterne for 2 år.
Hvis en butiksbestyrelse dækker butikker i forskellige distrikter, træffes på det stiftende årsmøde beslutning
om, hvilket distrikt butiksbestyrelsen skal tilhøre.
Medlemmer med tilhørsforhold til samme butik, omfattet af en fælles butiksbestyrelse, kan på et
ekstraordinært møde kun for disse medlemmer med almindeligt flertal beslutte at udtræde af fællesskabet
med andre butikker og den fælles butiksbestyrelse. På samme møde vælges en butiksbestyrelse for den
udtrædende butik iht. reglerne i foregående afsnit. Bestyrelsesmedlemmer for en fælles butiksbestyrelse
med tilhør til de øvrige omfattede butikker har ret til at deltage i mødet uden stemmeret, men med taleret.
Øvrige butikker omfattet af en fortsættende fælles butiksbestyrelse vælger evt. supplerende medlemmer af
butiksbestyrelsen på førstkommende årsmøde. Tilsvarende vælger medarbejderne evt. supplerende
repræsentanter. På dette møde tages desuden stilling til evt. ændring af distriktstilhør.
Hvis antallet af medlemsvalgte i den fortsættende butiksbestyrelse kommer under 3, indkaldes til et
ekstraordinært årsmøde med deltagelse af medlemmer med tilhør til butikker omfattet af den fortsættende
fælles bestyrelse.

Valg af medlemsvalgte til butiksbestyrelsen
Valg af medlemsvalgte sker på årsmødet, som afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Suppleringsvalg kan
desuden foregå på ekstraordinære årsmøder. Klage over afvikling af valg på lokale årsmøder kan indbringes
for valgudvalget under Coop ambas bestyrelse senest 14 dage efter afholdelse af årsmødet.
Kandidater opstilles på selve mødet. En kandidat må ikke være ansat i de(n) medlemsbutik(ker), som
butiksbestyrelsen er tilknyttet.
Et personligt eller institutionelt medlem af Coop, som mindst 1 måned før mødedagen har valgt
tilhørsforhold til medlemsbutikken/-rne, er stemmeberettiget på mødet.
Stemmeberettiget er endvidere ethvert personligt eller institutionelt medlem, hvis tilhørsforhold til
medlemsbutikken/-rne har varet mindre end 1 måned, og som har skiftet tilhørsforhold fra en anden
medlemsbutik på grund af sidstnævnte butiks lukning, forudsat at medlemmet har været medlem af Coop i
mindst 1 måned.
Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Et personligt medlem kan udøve både sin egen og et
institutionelt medlems stemme, hvis medlemmet er udnævnt til at repræsentere institutionen.
Der skal gives stemme på et antal kandidater svarende til 1 over halvdelen af posterne på valg til
butiksbestyrelsen. Eksempelvis vil en stemmeberettiget for at deltage i afstemningen skulle afgive sin
stemme på 3 kandidater, hvis der er 4 eller 5 poster på valg. For at stemmeafgivningen er gyldig, skal der:
a. være afgivet stemmer på det krævede antal kandidater, eller
b. være afgivet én blank stemme.
Valget blandt kandidater til butiksbestyrelsen afgøres ved relativt flertal. Når afstemningen på grund af
stemmelighed ikke har afgjort hvilken kandidat, der skal indtræde på en post, afgøres det ved lodtrækning.
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Ved valg af flere medlemmer med forskellig længde valgperiode er det stemmetallene, som afgør, hvem der
skal sidde længst. I tilfælde af fredsvalg kan årsmødet bemyndige butiksbestyrelsen til selv at fordele
valgperioderne blandt de nyvalgte.
Ved stemmelighed afgør ordstyreren, hvorvidt der skal ske fornyet afstemning blandt kandidaterne med
samme stemmetal, eller om afgørelsen skal træffes ved lodtrækning.

Valg af medarbejderrepræsentanter til butiksbestyrelsen
Valg af medarbejderrepræsentanter sker blandt de ansatte i de(n) berørte medlemsbutik(ker) ved lige
stemmeret. Uddeleren/varehuschefen har ikke stemmeret og er ikke valgbar. Valget bør være afsluttet
samtidig med årsmødet. De ansatte eller deres faglige organisationer fastsætter nærmere bestemmelser for
valget.

Coop ambas bestyrelse (vedtægternes § 13)
Coop ambas bestyrelse består af 10 medlemmer, som vælges på et landsrådsmøde: Formanden og 9 øvrige
medlemmer, hvoraf det ene vælges som medarbejderrepræsentant.
Coop ambas bestyrelse vælger selv af sin midte en næstformand som beskrevet i Coop ambas bestyrelses
forretningsorden.
Valgperioden er 3 år. Valgperioden begynder straks efter landsrådsmødets afslutning.
Der sker valg hvert år, idet de enkelte medlemmer af Coop ambas bestyrelse efter tur er på valg i de år,
som er angivet nedenfor.
De medlemmer af Coop ambas bestyrelse, der er på valg, vælges af landsrådets medlemmer på 1. ordinære
landsrådsmøde i regnskabsåret. Suppleringsvalg kan foregå på både ordinære og ekstraordinære
landsrådsmøder.
Valget til Coop ambas bestyrelse skal varsles på Coops hjemmeside senest 2 måneder før valgdagen.
Landsrådets forretningsudvalg fungerer som valgudvalg i forbindelse med valget af Coop ambas bestyrelse
og tilrettelægger proceduren for opstilling og gennemførelse af valget.
Opstillede kandidater skal inden fristens udløb, jf. vedtægternes § 13, stk. 4, indsende erklæring om
villighed til at modtage valg samt de fornødne oplysninger til afklaring af kandidatens valgbarhed.
Landsrådet orienteres om, hvem der har opstillet kandidaterne, umiddelbart efter opstillingsfristens udløb.
Hvert landsrådsmedlem har én stemme i de valg til Coop ambas bestyrelse, han eller hun har stemmeret til.

Valg af formanden
Landsrådets 124 medlemmer vælger formanden.
Formanden vælges i de år, hvis sidste to cifre er delelige med 3, eksempelvis 2012.
Hvert af landsrådets 124 medlemmer har ret til at opstille én kandidat til formandsposten. Kandidater til
formandsposten skal opstilles af 5 landsrådsmedlemmer.
En medarbejder kan som medlem kandidere til formandsposten på lige fod med andre medlemmer.
Formandsvalget foretages særskilt før valget af øvrige medlemmer af Coop ambas bestyrelse på samme
valgmøde.
Er der inden for opstillingsfristen ikke indkommet forslag om valgbare kandidater, kan landsrådets
medlemmer opstille kandidater på selve valgmødet. Også i den situation gælder, at kandidaten skal være til
stede under valghandlingen og erklære sig villig til at modtage valg eller på forhånd have afgivet en skriftlig
tilkendegivelse herom.
Er der kun opstillet én valgbar kandidat, er vedkommende valgt ved fredsvalg.
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Afstemning ved valg af formanden
For at blive valgt i første afstemningsrunde kræves simpelt flertal, jf. fællesbestemmelserne i
valgregulativet.
Har ingen kandidat opnået simpelt flertal i første afstemningsrunde, foretages en anden afstemningsrunde
mellem de 2 kandidater, som fik flest stemmer i første afstemningsrunde. Kan der efter første valgrunde
ikke udskilles 2 kandidater med flest stemmer, foretages en anden afstemningsrunde med deltagelse af
enten
a) de 3 eller flere kandidater, som delte førstepladsen i første afstemningsrunde, eller
b) den kandidat, som fik flest stemmer i første afstemningsrunde (men altså ikke nok til et simpelt flertal)
og de 2 eller flere kandidater, som delte andenpladsen.
I anden afstemningsrunde afgøres valget ved relativt flertal, således at kandidaten med flest stemmer er
valgt. Er der også i anden afstemningsrunde stemmelighed på førstepladsen, og der findes en eller flere
kandidater med færre stemmer, afholdes en tredje afstemningsrunde mellem kandidaterne på førstepladsen.
Der fortsættes således, indtil enten én kandidat har opnået flertal, eller der konstateres stemmelighed
mellem alle kandidaterne i en afstemningsrunde. I sidstnævnte tilfælde findes formanden ved lodtrækning.

Valg af 8 medlemmer af Coop ambas bestyrelse
Landsrådets 113 medlemmer, som ikke er medarbejderrepræsentanter, vælger de 8 øvrige medlemmer af
Coop ambas bestyrelse, som ikke er medarbejderrepræsentanter.
2 medlemmer af Coop ambas bestyrelse vælges efter valg af formanden og før valg af
medarbejderrepræsentanten i de år, hvis sidste to cifre er delelige (til et helt tal) med 3, eksempelvis 2012.
3 af de øvrige medlemmer af Coop ambas bestyrelse vælges i det efterfølgende år. De resterende 3
medlemmer af Coop ambas bestyrelse vælges i året derefter.
Hvert af de 113 medlemmer, som har stemmeret ved dette valg til Coop ambas bestyrelse, har ret til at
opstille én kandidat per valghandling.
En medarbejder kan som medlem kandidere til en af disse 8 poster i Coop ambas bestyrelse på lige fod med
andre medlemmer.

Afstemning ved valg af de 8 medlemmer af Coop ambas bestyrelse
Der er følgende muligheder:
1) Hvis der er færre kandidater, end der skal vælges, vil kandidaterne, enten
a)
b)

hvis posterne har samme valgperiode være valgt ved fredsvalg, eller
hvis posterne har forskellige valgperioder deltage i et valg, som skal afgøre, hvem der indtræder i
hvilke valgperioder.

På selve valgmødet kan landsrådets medlemmer opstille kandidater til de resterende poster, og der vil
være en særskilt valghandling blandt de kandidater, som er opstillet på valgdagen.
2) Hvis der er samme antal kandidater, som skal vælges, vil kandidaterne, enten
a)
b)

hvis posterne har samme valgperiode være valgt ved fredsvalg, eller
hvis posterne har forskellige valgperioder deltage i et valg, som skal afgøre, hvem der indtræder i
hvilke valgperioder.

3) Hvis der er flere kandidater, end der skal vælges, foregår valget i en og samme valghandling.
*****
Der skal stemmes på et antal kandidater svarende til posterne på valg. Eksempelvis skal hvert
stemmeberettiget medlem blandt 6 kandidater stemme på 3 kandidater, når der er 3 poster på valg.
Indeholder stemmesedlen ikke stemmer på et antal kandidater, svarende til posterne på valg, er
stemmesedlen ugyldig.
Den kandidat, der opnår flest stemmer, vil være valgt for den længste periode, mens den kandidat, der
opnår næstflest stemmer, vil være valgt for den næstlængste periode og så fremdeles.
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Kan valget til en given valgperiode ikke afgøres på grund af stemmelighed, foretages en anden
afstemningsrunde mellem de kandidater, som opnåede samme antal stemmer. Er der fortsat stemmelighed,
afgøres valget ved lodtrækning.

Valg af 1 medarbejderrepræsentant til Coop ambas bestyrelse
Landsrådets 11 medarbejderrepræsentanter (hvoraf 1 er medarbejderrepræsentant i Coop ambas
bestyrelse) vælger 1 medarbejderrepræsentant til Coop ambas bestyrelse.
Medarbejderrepræsentanten vælges i de år, hvis sidste to cifre er delelige med 3, eksempelvis 2012.
Hver af de 11 medarbejderrepræsentanter kan opstille én kandidat.
Valget skal foregå efter valg til andre poster i Coop ambas bestyrelse.
Valget sker efter samme procedure, som er beskrevet ovenfor ved valg af formanden.

Valg af 1 repræsentant for Coop ambas medarbejdere som tilforordnet i
Coop ambas bestyrelse uden stemmeret
Hvis medarbejderrepræsentanten i Coop ambas bestyrelse ikke er en af Coop ambas medarbejdere, tildeles
Coop ambas medarbejdere en post som tilforordnet i Coop ambas bestyrelse uden stemmeret.
Valghandlingen indvarsles med mindst 1 uges varsel til afholdelse hurtigst muligt efter det landsrådsmøde,
hvor der blev valgt medarbejderrepræsentant til Coop ambas bestyrelse. Coops foreningsdirektør udgør
valgudvalget og fastlægger metode og procedure for afvikling af valget.
Afstemning blandt kandidaterne sker efter regler for afstemning ved valg af Coops formand.
Medlemmerne af Coops direktion og medarbejdere i Intern Koncernrevision er ikke valgbare eller
stemmeberettigede.

Landsrådet (vedtægternes § 14)
Landsrådet består af 124 medlemmer:
a) 100 medlemmer, som vælges i 10 valgdistrikter af butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser,
b) 10 medlemmer, som vælges af medarbejdergrupper inden for Coop, Coops 100 % ejede datterselskaber
og brugsforeningerne, som er medlem af Coop,
c) 2 medlemmer, som vælges af den grønlandske brugsforening, Kalaallit Nunaanni Brugseni,
d) 2 medlemmer, som vælges af den færøske brugsforening, Føroya Keypssamtøka, samt
e) de 10 medlemmer af Coop ambas bestyrelse.
Landsrådets medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Valgperioden
begynder straks efter valgets afslutning.
Landsrådet vælger selv af sin midte formand og sit forretningsudvalg som beskrevet i landsrådets
forretningsorden. Et medlem af Coop ambas bestyrelse kan ikke vælges til formand eller til
forretningsudvalget.

Valg af 100 landsrådsmedlemmer fra de danske valgdistrikter
Coop ambas bestyrelse nedsætter et valgudvalg i forbindelse med afvikling af det valg, hvor de 100
landsrådsmedlemmer vælges. Valgudvalget tilrettelægger proceduren i forbindelse med opstilling og
gennemførelse af landsrådsvalget. Coop ambas bestyrelse godkender en tidsplan for afvikling af
landsrådsvalget. Tidsplan og procedure offentliggøres senest 3 måneder, før valget begynder. Valgudvalget
afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om valgets afholdelse, med undtagelse af tvivlsspørgsmål om valgbarhed,
som afgøres af Coop ambas bestyrelse.
Butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser i et valgdistrikt vælger landsrådsmedlemmer ud fra
valgdistriktets kandidatliste.
Valget sker enten skriftligt eller elektronisk i en stemmeafgivningsperiode på mindst 7 dage, regnet fra
tidspunktet for valgets begyndelse (første dag, hvor der kan afgives stemme) til tidspunktet for valgets
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afslutning (sidste dag, hvor der kan afgives stemme). Stemmeafgivningsperioden skal indledes i september
måned. Når der i reglerne om valgbarhed i vedtægternes § 8, stk. 2-3, henvises til ”valgdagen”, betyder det
den dag, hvor valget slutter. Stemmeafgivningsperioden skal varsles på Coops hjemmeside senest 3
måneder, før valget begynder.

Valgdistrikterne og deres poster ved valg af de 100 landsrådsmedlemmer
Valget foregår i 10 valgdistrikter. Inddelingen svarer til de storkredse, som benyttes ved folketingsvalg:
Valgdistrikt 1. København = Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby kommuner
Valgdistrikt 2. Københavns Omegn = Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Hvidovre,
Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Høje-Taastrup, Ballerup og Glostrup kommuner.
Valgdistrikt 3. Nordsjælland = Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Gribskov, Hillerød, Frederikssund,
Halsnæs, Egedal, Furesø, Allerød og Rudersdal kommuner.
Valgdistrikt 4. Bornholm = Bornholms kommune.
Valgdistrikt 5. Sjælland = Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe, Stevns, Køge, Lejre, Greve,
Solrød, Roskilde, Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner.
Valgdistrikt 6. Fyn = Odense, Assens, Nordfyns, Middelfart, Kerteminde, Nyborg, Langeland, Svendborg,
Faaborg-Midtfyn og Ærø kommuner.
Valgdistrikt 7. Sydjylland = Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Esbjerg, Fanø, Varde, Billund, Vejen, Vejle,
Fredericia, Kolding og Haderslev kommuner.
Valgdistrikt 8. Østjylland = Århus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg,
Horsens og Hedensted kommuner.
Valgdistrikt 9. Vestjylland = Lemvig, Struer, Skive, Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande, Herning, Holstebro og
Ringkøbing-Skjern kommuner.
Valgdistrikt 10. Nordjylland = Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø,
Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg kommuner.
Fra hvert valgdistrikt vælges et antal landsrådsmedlemmer. Antallet af landsrådsmedlemmer i valgdistriktet
betegnes her som valgdistriktets poster.
Antallet af poster i hvert valgdistrikt opgøres efter forholdstal på baggrund af antallet af medlemmer i Coop
og brugsforeningerne i valgdistriktet pr. 1. januar i valgåret.
Ved opgørelse af medlemstal lægges antallet af personlige og institutionelle medlemmer med tilhørsforhold
til medlemsbutikker i valgdistriktet sammen med antallet af personlige og institutionelle medlemmer af
valgdistriktets brugsforeninger. En brugsforening, som ejer medlemsbutikker på tværs af valgdistrikter,
tilhører det valgdistrikt, hvori foreningen er beliggende.
Fordelingen af poster mellem valgdistrikterne findes ved at afrunde den procentvise andel af Coops og
brugsforeningernes samlede antal personlige og institutionelle medlemmer, som valgdistriktets medlemstal
udgør, til nærmeste hele tal. Almindelig afrunding benyttes, men for at opnå præcis 100 poster kan det
være nødvendigt at fravige, således at afstanden til midten mellem to hele tal vil være afgørende for, om
valgdistriktets andel rundes op eller ned.

Opstilling af kandidater ved valg af de 100 landsrådsmedlemmer
En kandidat skal opstilles af en butiksbestyrelse eller en brugsforeningsbestyrelse. En medarbejder kan som
medlem kandidere til disse poster på lige fod med andre.
En butiksbestyrelse og en brugsforeningsbestyrelse kan højst opstille 3 kandidater til valgdistriktets poster i
landsrådet. Opstillingen skal ske senest 3 uger, før valget begynder.
En kandidat skal tilhøre det valgdistrikt, kandidaten opstilles i, i form af et personligt medlemskab af Coop
med tilhørsforhold til en medlemsbutik i valgdistriktet, eller et personligt medlemskab af en brugsforening,
som er medlem af Coop, og som er beliggende i valgdistriktet.
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En person kan kun opstilles som kandidat til landsrådet i 1 valgdistrikt, selv om betingelserne for kandidatur
er opfyldt i flere valgdistrikter.
Opstillede kandidater skal, senest 3 uger før valget begynder, indsende en erklæring om villighed til at
modtage valg samt de fornødne oplysninger til afklaring af kandidatens valgbarhed.
Butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser kan benytte henholdsvis årsmødet og generalforsamlingen
som rådgivende forsamling for opstilling og præsentation af kandidater til landsrådet.

Afstemning ved valg af de 100 landsrådsmedlemmer
Butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser i et valgdistrikt vælger landsrådsmedlemmer ud fra
valgdistriktets kandidatliste.
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Der er følgende muligheder:
1) Hvis der i et valgdistrikt er færre kandidater, end der skal vælges, er kandidaterne valgt ved fredsvalg.
(Der foretages dog en sædvanlig afstemning, hvis en eller flere af de poster, der skal besættes, har kortere
valgperiode, fordi der er tale om suppleringsvalg, og kandidaterne ikke aftaler fordelingen indbyrdes)
Når der er valgt færre landsrådsmedlemmer, end valgdistriktet er berettiget til, vil valgdistriktet være
repræsenteret med et mindre antal poster indtil næste års valg, og landsrådet vil tilsvarende bestå af færre
medlemmer.
Ved førstkommende valg vil der i valgdistriktet være mulighed for at foretage suppleringsvalg udover det
ordinære valg af landsrådsmedlemmer. Suppleringsvalg gennemføres i samme valghandling som ved valg af
de ordinære landsrådsmedlemmer, idet posterne fordeles efter relativt flertal.
2) Hvis der i et valgdistrikt er det antal kandidater, der skal vælges, er kandidaterne valgt ved fredsvalg.
(Der foretages dog en sædvanlig afstemning, hvis en eller flere af de poster, der skal besættes, har kortere
valgperiode, fordi der er tale om suppleringsvalg, og kandidaterne ikke aftaler fordelingen indbyrdes).
Ved eventuelt varigt forfald, vil valgdistriktet være repræsenteret med et mindre antal poster indtil næste
års valg, og landsrådet vil tilsvarende bestå af færre medlemmer.
Ved førstkommende valg vil der i valgdistriktet være mulighed for at foretage suppleringsvalg udover det
ordinære valg af landsrådsmedlemmer. Suppleringsvalg gennemføres i samme valghandling som valg af de
ordinære landsrådsmedlemmer, idet posterne fordeles efter relativt flertal.
3) Hvis der i et valgdistrikt er flere kandidater end der skal vælges, råder hver butiksbestyrelse over et antal
stemmer, som er identisk med antallet af personlige og institutionelle medlemmer af Coop, som pr. 1.
januar samme år havde tilhørsforhold til den medlemsbutik, butiksbestyrelsen repræsenterer.
Hver brugsforening råder over et antal stemmer, som er identisk med antallet af personlige og institutionelle
medlemmer, som brugsforeningen havde pr. 1. januar samme år.
Stemmerne går tabt, når en medlemsbutik ved valgets begyndelse er uden butiksbestyrelse, og når en
medlemsbutik er lukket. Medlemsbutikker, som er åbnet efter den 1. januar, indgår ikke i valget samme år.
Der skal gives stemme på et antal kandidater svarende til 1 over halvdelen af posterne på valg i
valgdistriktet. Eksempelvis vil en brugsforening for at deltage i afstemningen skulle afgive sin stemme på 5
kandidater i et valgdistrikt med 8 eller 9 poster på valg. For at stemmeafgivningen er gyldig, skal der:
a. være afgivet stemmer på det krævede antal kandidater, eller
b. være afgivet én blank stemme.
Hver af de kandidater, som en butiksbestyrelse eller en brugsforeningen vælger at stemme på, modtager
det samlede antal stemmer, som butiksbestyrelsen henholdsvis brugsforeningen råder over.

Afgørelse af valget
Valget blandt kandidater til landsrådet afgøres ved relativt flertal. Kandidaterne med flest stemmer
indtræder i de 2-årige valgperioder, næstfølgende kandidater indtræder på eventuelle poster med kortere
valgperiode, som følge af forfald og manglende suppleanter, mens resterende kandidater, som modtager
stemmer, bliver suppleanter frem til næste landsrådsvalg i rækkefølge efter opnået antal stemmer.
Hvis der i et distrikt er opstået en forskydning af antal kandidater, der skal vælges hvert år, på 2 eller flere,
er valgperioden for sidst valgte kandidat i året med flest poster på valg 1 år, indtil forskydningen maksimalt
er 1.
Når afstemningen på grund af stemmelighed ikke har afgjort hvilken kandidat, der skal indtræde på en post,
afgøres det ved lodtrækning.
Valgudvalget kan fastlægge en frist for indsendelse af klager over valgets afholdelse, der dog minimum skal
være 4 dage efter valgresultatets offentliggørelse.
Suppleanter indtræder ved varigt forfald af valgte i det pågældende distrikt og ved bevilling af orlov, jf.
vedtægternes § 14, stk. 7. Ved varigt forfald virker suppleanten i resten af medlemmets valgperiode. Varigt
forfald kan eksempelvis ske ved, at et landsrådsmedlem indvælges i Coop ambas bestyrelse. Ved bevilget
orlov virker suppleanten i orlovsperioden.
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En indtrædende suppleant overtager forgængerens valgperiode, dog således at en post, der ikke er på valg
ved førstkommende landsrådsvalg, altid overtages af den medlemsvalgte, som manglede færrest stemmer i
at opnå en 2-årig valgperiode.
Ved varigt forfald af landsrådsmedlemmer efter at suppleanterne er opbrugt, vil valgdistriktet være
repræsenteret med et mindre antal poster indtil næste års valg, og landsrådet vil tilsvarende bestå af færre
medlemmer.

Valg af 10 medarbejderrepræsentanter i landsrådet
Der skal i september måned afholdes valg af landsrådets 10 medlemmer, som vælges som
medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanterne fordeler sig således:
1) 1 medlem vælges af og blandt de ansatte i Coop og Coops 100 % ejede datterselskaber, Coop Danmark
undtaget. De ansatte fastsætter selv reglerne for valget.
2) 3 medlemmer vælges af og blandt uddelere/varehuschefer og funktionærer i Coop Danmark og
brugsforeningerne. Butikslederorganisationen DLO og funktionærforeningen FF forestår valget efter regler,
som de i fællesskab fastsætter.
3) 6 medlemmer vælges af og blandt øvrige ansatte i Coop Danmark og brugsforeningerne.
Medarbejderorganisationen Coop Faglig afholder valget efter regler, som den selv fastsætter, med respekt
for, at mindst 1 af de 6 poster skal tilfalde en ansat i en brugsforening.

Valg af 2 landsrådsmedlemmer fra Grønland og 2 fra Færøerne
De grønlandske og færøske brugsforeninger vælger sine landsrådsmedlemmer hver for sig i september
måned. Brugsforeningerne fastsætter selv regler for valget.

Flere kandidaturer
En person kan kun opstilles som kandidat til landsrådet i ét valgdistrikt, selv om betingelserne for kandidatur
er opfyldt i flere valgdistrikter.
En person kan være opstillet både som kandidat til en post som medarbejderrepræsentant i landsrådet og
som kandidat i et valgdistrikt. I tilfælde af, at personen opnår et tilstrækkeligt antal stemmer til at kunne
vælges til landsrådet både som medarbejderrepræsentant og som medlemsvalgt, vælger personen selv
hvilken post, vedkommende vil bestride. Poster, som på denne måde bliver ledige, besættes af
næstfølgende kandidater.
Vedtaget af FDB’s kongres den 14. juni 2008.
Revideret på FDB’s landsrådsmøder den 30. april 2011 og 12. januar 2013.
Konsekvensrettet efter Coops landsrådsmøde den 26. april 2014.
Revideret på Coops landsrådsmøde den 17. november 2018 og 21 november 2020.
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