Valg til butiksbestyrelser – spørgsmål og svar
Hvis der ikke var årsmøde sidste år, hvem er så på valg i år?
Svar: Hvis der ikke blev afholdt årsmøde og valg til bestyrelsen i 2020, så er alle bestyrelsens
medlemmer på valg i 2021. Ved valget i 2021 bliver halvdelen valgt for en 2‐årig periode, og den anden
halvdel valgt for en 1‐årig periode. På denne måde opretholdes den normale valgfrekvens og
valgperiode til valget i 2022, hvor den del af bestyrelsen, der er på valg, vil blive valgt for en 2‐årig
periode.

Hvor sent kan en kandidat meddele, at vedkommende gerne vil stille op?
Svar: En kandidat kan meddele sit ønske om opstilling på selve mødet, men inden afstemningen sættes i
gang.

Hvor mange stemmer skal afgives på hver stemmeseddel?
Svar: Der skal stemmes på et antal kandidater svarende til én over halvdelen af det antal poster, der skal
besættes. F.eks. skal der stemmes på 3 kandidater, hvis der er 4 eller 5 poster, der skal besættes.
Benyttes digital afstemning til årsmøder i QuickCoop til afstemning om bestyrelsesvalg i Coop appen
udregnes automatisk, hvor mange kandidater, der skal stemmes på ud fra antallet af poster, der skal
besættes.

Hvornår er en stemmeseddel gyldig?
Svar: En stemmeseddel er gyldig, hvis der er afgivet det korrekte antal stemmer, svarende til én over
halvdelen af det antal poster, der skal besættes.
Derudover skal stemmeafgiveren være stemmeberettiget efter reglerne i Coop ambas valgregulativ. Et
personligt eller institutionelt medlem af Coop, som mindst 1 måned før mødedagen har valgt
tilhørsforhold til medlemsbutikken, er stemmeberettiget på mødet. Stemmeberettiget er endvidere
ethvert personligt eller institutionelt medlem, hvis tilhørsforhold til medlemsbutikken har varet mindre
end 1 måned, og som har skiftet tilhørsforhold fra en anden medlemsbutik på grund af sidstnævnte
butikslukning, forudsat at medlemmet har været medlem af Coop i mindst 1 måned.

Hvordan afgøres, hvem der er valgt for en 2-årig periode, og hvem der er
valgt for en 1-årig periode?
Svar: Det er stemmetallene, der afgør, hvem der bliver valgt for henholdsvis en 2‐årig periode og en 1‐
årig periode. Den halvdel, der opnår flest stemmer bliver valgt ind for en 2‐årig periode, og den halvdel,
der opnår færrest stemmer bliver valgt ind for en 1‐årig periode.
Ved stemmelighed afgør ordstyreren, hvorvidt der skal ske fornyet afstemning blandt kandidaterne med
samme stemmetal, eller om afgørelsen skal træffes ved lodtrækning. Da det kan være vanskeligt at
aftale en ny afstemning, efter den første er afsluttet, kan man med fordel træffe afgørelsen ved
lodtrækning.
I tilfælde af fredsvalg kan årsmødet bemyndige butiksbestyrelsen til selv at fordele valgperioderne
blandt de nyvalgte. Husk at nævne dette under punktets behandling på årsmødet.

Hvordan vælges suppleanter?
Svar: De kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen bliver valgt som suppleanter efter deres
stemmeantal. Den suppleant, der fik flest stemmer bliver valgt som 1. suppleant, den suppleant med
næstflest stemmer bliver 2. suppleant osv.

Hvad er valgperioden for suppleanter?
Svar: Suppleanter bliver valgt til en periode frem til næste årsmøde, hvor der igen er valg til bestyrelsen.
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