Randers Kommune
Procedure for urafstemning 2021
Afstemning:
● Afstemningen foregår ved hjælp at partikontorets afstemningssystem s-afstemning.dk
● Kandidater der kan deltage i afstemningen, skal være godkendt på generalforsamlingen 27. jan 2021
● Medlemmer der ikke har opgivet en mail i medlemssystemet kan stemme på et af 4 afstemningsmøder
– et i hvert foreningsområde – møder annonceres i avisen.
● Kandidaterne præsenteres i avisen og på hjemmesiden.
● Resultatet offentligøres 28. marts
● 22. februar er sidste frist for indmeldelse, hvis man skal deltage i afstemningen
● For at have stemmeret skal man have betalt sit kontingent og bo i kommunen – listen trækkes fra
s-aktiv
● Foreninger og kandidater må ikke udsende opfordringer og valgmateriale til medlemmerne om
kandidater det kan ses i avisen og på hjemmesiden. Det er kun det af valgudvalget vedtaget der må
sendes til medlemmerne.

Afstemnings detaljer:
a) Der kan stemmes fra 1. til 27. marts.
b) Hvert medlem får mellem 7-14 stemmer.
c) 5. pladsen er reserveret til en socialdemokrat som ikke er fyldt 31 år den 16. november 2021.
● Hvis der opstiller flere kandidater som opfylder dette krav, deltager de i urafstemningen og den
af disse kandidater, som får flest stemmer er sikret en plads som nr. 5 på opstillingslisten.
Hvis kandidaten opnår nok stemmer til at blive bedre placeret får kandidaten denne plads, og
5. pladsen er dermed ikke reserveret.

Kandidaternes præsentationsmateriale
● Kandidatfotos tages i weekenden i uge 2 – nærmere info kommer.
● Kandidaterne skal til avisen aflevere 5-800 tegn. som argumentation for opstilling + endvidere faktuelle
oplysninger (navn, adresse, alder, beskæftigelse - samt deltagelse/hverv i diverse sammenhænge,
frivillige og politiske. Sendes til Camilla på camillagellertnielsen@gmail.com senest 1. feb.
● Kandidaterne kan på hjemmesiden soc-randers.dk lægge deres præsentation op. Den skal aflevere i en
pdf-fil til Jan Sørensen på mail jan.sorensen.rds@live.dk senest 21. feb. Der er ingen krav om længde,
her er de muligt at linke til deres Facebook mm.

Der gives bestyrelsen bemyndigelse til at lave mindre justering, hvis partikontoret ønsker det i forhold
til systemet.

