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Bilag 2 - Vedtægter for Seniorrådet 2018-2021

Procedure for afholdelse af valg til Seniorrådet 2017

1. Valget til Seniorrådet afholdes i ugerne 45/46 med sidste frist 22-11-2017

2. Valg til Seniorrådet sker ved brevafstemning

3. Opstilling og annoncering af kandidater

Valgprocedure offentliggøres mindst 2 gange i den lokale presse sammen med 

indbydelse til opstillingsmøder

I annoncen skal nævnes:

Antal medlemmer og suppleanter der skal vælges

Kriterier for valgret til Seniorrådet

Kriterier for valgbarhed

At man opstiller som enkeltperson m.v.

Indbydelse til opstillingsmøder sendes til alle + 60 årige via NEMID

Der afholdes 4 opstillingsmøder.

Opstillingsmøderne holdes i Alhuset, Kjellerup, Kulturhuset Gjern, Medborgerhuset 

Them og Rosengårdcentret, Silkeborg.

Kandidaterne skal være til stede ved et opstillingsmøde eller skriftligt have 

tilkendegivet deres kandidatur på en blanket som kan findes på hjemmesiden – eller 

ved udlevering i Sundhed og Omsorg.

4. Skriftlig præsentation af kandidaterne og stemmesedler

Der laves skriftligt præsentationsmateriale af kandidaterne, som udsendes sammen 

med stemmesedlerne. 

Stemmesedlerne skal indeholde oplysninger om kandidaternes navne og adresser.

Kandidaterne opstilles sideordnet og i alfabetisk rækkefølge.

5. Opgørelse af valget

Valget opgøres 28-11-2017

Stemmerne tælles op ved hjælp af personale fra Sundhed og Omsorg.

Valgbestyrelsen skal være til stede under optællingen.

Medlemmerne af Seniorrådet vælges efter stemmetal. 

De 9 kandidater, der har fået flest stemmer, er valgt. 

De 9 kandidater, hvis stemmetal placerer dem som nummer 10-18, er valgt som 

suppleanter.
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I tilfælde af, at der er to eller flere kandidater med samme antal stemmer, foretages 

der lodtrækning til afgørelse af rækkefølgen.

6. Orientering om valget

Valgresultatet offentliggøres på Silkeborg Kommunes hjemmeside og via 

pressemeddelelse.

Orientering til samtlige kandidater om valgresultatet.

De valgte medlemmer får brev om valget og indkaldelse til konstituerende møde i 

Seniorrådet.


