Valg til hovedbestyrelsen 2019
Vejledning – sådan stiller du op til valget

For at stille op til valget, skal du registrere dig i valgsystemet, hvor du også skriver dit valgoplæg
(max 1.500 tegn) og uploader et vellignende portrætbillede uden for meget ’støj’ i baggrunden.
I dit valgoplæg kan du fx fortælle: Hvem du er, hvorfor du stiller op til netop den post, og hvad du
brænder for og vil arbejde for, hvis du bliver valgt. Men der er frit slag, du bestemmer.
Video er en mulighed
Du kan vælge at supplere dit valgoplæg med en kort video, men det er valgfrit. Din video må max
fylde 2 minutter og kan efterfølgende bruges til valgmøder, hvis du selv er forhindret i at deltage.
Bemærk, at du KKE selv kan uploade videoen i valgsystemet, men du skal efterfølgende sende den
til sekretariatet, se punkt 5.
Er du parat?
Vi anbefaler, at du registrer dig og opretter dit kandidatur fra en computer. Før du stiller op, skal du
have følgende parat:
1. NemID, til registrering.
2. Skriftligt valgoplæg, max 1500 tegn.
3. Et vellignende billede.
4. Formand og næstformand: Stiller du op til en af disse poster, skal du desuden sende en samlet
liste med mindst 30 klart identificerbare stillere af og blandt forbundets medlemmer med fuldt
medlemskab (§ 15, stk. 8 ifølge vedtægterne). Send listen til Stella Bangsbo, sb@kost.dk, deadline er 15. februar kl. 12:00.
5. Video er valgfrit, max 2 minutter: Hvis du supplerer dit valgoplæg med en video, skal du gøre
følgende: Sende din videofil her på WeTransfer. Du kan både gøre det via din telefon og din
computer. Husk at skrive dit navn og fødselsdato i beskedfeltet, og send filen til sekretariatet:
valg@kost.dk. Videoen offentliggøres først, når kandidatlisten offentliggøres den 15. januar.
Herefter kan du se dit fulde valgoplæg.
Når sekretariatet har modtaget dit valgoplæg, modtager du efterfølgende en kvittering med yderligere detaljer om valget.
Bemærk at forbundet ikke redigerer i dit valgoplæg, men kun læser korrektur.

Fristen for opstilling til hovedbestyrelsen er den 15. februar 2019, kl. 12:00
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