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Forslag til 
Forretningsorden for kredsvalgmøde i BL 11. kreds 

Onsdag den 27. april 2022 
 

Kredsmødet vælger en dirigent, der skal lede mødet og afstemningerne i overensstemmelse 
med dagsordenen og påse, at BL’s vedtægter og denne forretningsorden overholdes. 
 
Kredsmødet vælger en referent, der i et referat indfører det nøjagtige resultat af 
afstemningerne. Referatet opbevares hos BL. Afstemningsresultater meddeles skriftligt af BL til 
boligorganisationerne umiddelbart efter afstemningerne. 
 
Kredsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemningerne. Ved digital 
afstemning påser stemmeudvalget, at processen forekommer betryggende, og resultaterne er 
pålidelige. Stemmeudvalget kan afgøre, at en digital afstemning skal omgøres manuelt. Antallet 
af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. 
 
Anmodning om taleret rettes til dirigenten med oplysning om navn og boligorganisation, som 
vedkommende repræsenterer. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller kredsmødet måtte 
fastsætte en begrænsning. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, 
når debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 
 
Bortset fra valg af personer afgør kredsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt 
de afgivne stemmer. 
 
Valgbare personer er: 
Kandidater som opfylder kravene i BL’s vedtægter §7 stk. 10: 
 
Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter er personer som på kredsmødet er 
foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem, 
som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den 
pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betingelse for 
valgbarhed, at vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har 
erklæret sig indforstået med at modtage valg. Dirigenten påser, at kandidaterne opfylder 
kriterierne. 
 
Valg af personer 
Ved valg af personer foretages skriftlig afstemning. Digital afstemning anses også for at være 
skriftlig. 
 
Ved valg af kredsformand og kredsnæstformand gælder, at hvis kun en kandidat bliver 
foreslået, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning. 
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side 2 

Hvis to kandidater bliver foreslået, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår mere end 
halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, 
foretages der omvalg. Ved fortsat stemmelighed foretages der lodtrækning. 
Hvis flere end to kandidater bliver foreslået, og ingen kandidat ved første skriftlige afstemning 
opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer, skal der foretages ny skriftlig afstemning 
mellem de to kandidater, der ved første afstemning har opnået flest stemmer. Blanke og 
ugyldige stemmer anses for ikke-afgivne stemmer og tælles ikke med i antallet af afgivne 
stemmer. 
 
Ved valg af repræsentanter skal der afgives et antal stemmer svarende til det antal 
repræsentanter, der skal vælges.  
 
Ved valg af suppleanter skal der stemmes på det antal, der skal vælges.  
 
Hvis flere kandidater opnår samme stemmetal, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.  
 
Enhver stemmeafgivelse, der indeholder flere eller færre navne eller navne på personer, som 
ikke er bragt i forslag, er ugyldig. 
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