Valgprocedure for Idrætsrådet i Greve Kommune

Idrætsrådet består af:
2 medlemmer valgt/udpeget af Greve Idrætsforening
2 medlemmer valgt/udpeget af Karlslunde Idrætsforening
2 medlemmer valgt/udpeget af Tune Idrætsforening
4 medlemmer valgt af øvrige foreninger, hvoraf ingen kan være repræsenteret med mere end
1 medlem
Valgproceduren gælder for valg af 4 medlemmer fra de øvrige foreninger.
Valgperiode
Medlemmerne er valgt for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode med mindre
andet bestemmes af Greve Byråd.
Valgbar
Valgbar til de 4 pladser i Idrætsrådet er personer, der repræsenterer godkendte idrætsforeninger,
der kan opnå tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningsloven og som ikke er medlem af
Greve Idrætsforening, Karlslunde Idrætsforening eller Tune Idrætsforening.
Opstilling til valg forudsætter, at bestyrelsen fra den idrætsforening, som kandidaten
repræsenterer, har godkendt kandidaten.
Opstillede kandidater behøver ikke at være til stede ved afstemningen, men kan lade sig
repræsentere af en anden repræsentant fra samme idrætsforening.
Stemmeberettigede
Stemmeberettiget er godkendte idrætsforeninger, der kan opnå tilskud eller anvises lokaler efter
folkeoplysningsloven og som ikke er medlem af Greve Idrætsforening, Karlslunde Idrætsforening
eller Tune Idrætsforening.
Hver forening har 1 stemme, der afgives på følgende måde:
Afstemning
Hver forening får udleveret en stemmeseddel, hvor på der skal anføres 4 forskellige af de
opstillede kandidater. Den samme kandidat kan kun anføres én gang på en stemmeseddel.
De 4 kandidater, som har opnået flest stemmer er valgt til Idrætsrådet.
Hvis der efter afstemningen er valgt færre end 4 kandidater, afholdes endnu en afstemning om
valg af de resterende opstillede kandidater, indtil alle 4 pladser er besat. Ved stemmelighed
mellem flere kandidater, foretages omvalg mellem disse kandidater.
Omvalget foregår efter samme metode. Hvis der f.eks. mangler at blive besat 2 pladser anføres 2
af de resterende opstillede kandidater på stemmesedlen.

Hvis der på stemmesedlen anføres mindre end 4 af de opstillede kandidater, eller den samme
kandidat er anført flere gange, er den afgivne stemme ugyldig. Det samme gælder ved omvalg.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
----Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i Greve Kommune den 7. februar 2018.

