
 

 
Vejledning – Opstilling af kandidater til 
Kredsvalg 2022 
 

Opstilling som kandidat til kredsvalget sker her på hjemmesiden. Du kan opstille dig selv eller du kan 

opstille andre, som hører til samme organisation som dig. 

For at blive kandidat, skal du indstilles af din boligorganisation. Dette krav fremgår af BLs vedtægter §7, stk. 

10: 

Du skal bruge tre ting: 

a) Dokumentet med dokumentation for at du er opstillet af din boligorganisation i pdf- 
eller word-fil. Dette kan være et referat fra et organisationsbestyrelsesmøde. 

b) Som kandidat bliver du præsenteret på bl.dk med billede. Vi skal derfor også bede 
dig have et vellignende foto parat. 

c) Til præsentationen skal vi også bruge en tekst, hvor du kort beskriver din motivation 
for at opstille, herunder eventuel erfaring fra andre tillidsposter (Højst 2.000 
karakterer inkl. mellemrum). 

Processen for opstilling er følgende: 

1. Når du klikker nedenfor, vil vi først tjekke, at vi har en bruger med din mailadresse i 
vores system. Er det ikke tilfældet, så skriv til kredsvalg@bl.dk, og vi laver hurtigst 
muligt en bruger til dig. 

2. Hvis du har en bruger, så modtager du en email med et link til opstillingsformularen, 
hvor du indtaster de oplysninger, vi har brug for. Link er kun gyldigt i 15 minutter. 
Det er en fordel, hvis du har de dokumenter, billeder og tekster vi nævner ovenfor 
parat. 

3. Hvis du skal opstille andre end dig selv, så kræver det også, at kandidaten er oprettet 
i vores system. Og at du og kandidaten tilhører samme organisation. Er det ikke 
tilfældet, vil I blive gjort opmærksom på det. Da kontakter I kredsvalg@bl.dk med 
navn, email og organisation på kandidaten, og vi hjælper hurtigst muligt. 

4. Når vi modtager din opstilling, lægger vi den op på valgsiden for kredsen indenfor to 
hverdage. Vi sender dig en besked, når den er klar. 

God fornøjelse og godt valg. 

HER STILLER DU OP 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbl.dk%2Fom-bl%2Fom-organisationen%2Fvedtaegter%2F&data=04%7C01%7Cmta%40bl.dk%7C47a669aaae554f0e640408d9ed3b9ed3%7Ccd19a5fcf3a64c9aba9dd766d809fd5b%7C0%7C0%7C637801662604587548%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TF7fqOp9f9GwZ%2Fej3P9DvDKrdh0vPHlWtgqLPfdzyPg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbl.dk%2Fom-bl%2Fom-organisationen%2Fvedtaegter%2F&data=04%7C01%7Cmta%40bl.dk%7C47a669aaae554f0e640408d9ed3b9ed3%7Ccd19a5fcf3a64c9aba9dd766d809fd5b%7C0%7C0%7C637801662604587548%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TF7fqOp9f9GwZ%2Fej3P9DvDKrdh0vPHlWtgqLPfdzyPg%3D&reserved=0
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