TM valg 2017 – Praksis.
Privat/Erhverv/Private Banking:
De respektive områdetillidsmænd er ansvarlige for, at der bliver afholdt valg. Der kan vælges tillidsmand i
alle afdelinger.
Hvem står for praktisk gennemførelse af valget?:



I afdelinger med tillidsmand: Nuværende tillidsmand.
I afdelinger uden tillidsmand: Områdetillidsmanden iværksætter valgproceduren.

Hjemstedsfunktioner og datterselskaber:
Områdetillidsmand Thomas Nedergaard er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg (Laila Busted ift.
BRFkredit). Der ligger en særlig aftale for valg af tillidsmænd i hjemstedsfunktioner og datterselskaber.
Hvem står for praktisk gennemførelse af valget?:



I afdelinger/valgområder med tillidsmand: Nuværende tillidsmand.
I afdelinger/valgområder uden tillidsmand, hvor der kan vælges tillidsmand ifølge aftalen: Thomas
Nedergaard iværksætter valgproceduren (Laila Busted ift. BRFkredit).

Kandidater/opstillingsperiode:
Opstillingsperioden er 14 dage fra valget udskrives i afdelingen. Opstillingsperioden bør løbe over 3
kalenderuger, fx fra onsdag i uge 43 til onsdag til uge 45. Nye kandidater tilkendegiver deres kandidatur via
mail til nuværende tillidsmand (med cc. til områdetillidsmanden og afdelingsdirektøren) .
Det er muligt at opstille som kandidat, selvom man er på barsel.
Der må IKKE gennemføres valg i opstillingsperioden.
Valg:
Når opstillingsperioden er udløbet gennemføres valget:
Hvis der er to eller flere kandidater til posten, gennemføres der et skriftligt valg. Der udpeges et lokalt
”valgudvalg”, som står for optælling af stemmer. Medlemmer af valgudvalget kan ikke være kandidat til
tillidsmandsposten. Der skal være mindst to medlemmer i valgudvalget. Det anbefales, at der er en leder i
valgudvalget.
Selvom der kun er en kandidat, anbefales det, at der alligevel gennemføres et skriftligt valg med
afstemning, så tillidsmandens mandat træder tydeligt frem.
Det er muligt at deltage i valget, dvs. at afgive sin stemme, selvom man er på barsel/orlov, sygemeldt, på
uddannelse eller ferie.
Det er ikke muligt at brevstemme – stemmeseddel skal udfyldes og afleveres.
Ved evt. stemmelighed trækkes der lod – det er valgudvalget, der forestår lodtrækningen.
Hvis der er tvivl om noget i forbindelsen med valget, kan områdetillidsmanden eller kredskontoret
kontaktes.

