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Referat for Fællesmøde om opstillingsform til folketingsvalget SF Nordjylland 

19.00-20.30 – 2/9-2020  

Fremmødte: Rasmus, Benjamin, Melina, Anders, Henning (Repræsentant Brønderslev 1), Jimmi, Thorkild (Repræsentant Mors-Thy 

2), Renée (Repræsentant Hjørring 2), Anna-Mette, Thomas, Karen (Repræsentant Vesthimmerland 2), Charlotte (Repræsentant 

Jammerbugt 1), Inge, Rebecca, Lene, Britta, Thorkild (Repræsentant Rebild 2), Lasse, Line, Allan (Repræsentant Aalborg 7), Frank, 

Magnus. 

1. Afstemning om opstillingsformen 

 Forslag: Enkeltopstilling Normeret Sideordnet 

 Forslag: Enkeltopstilling Prioriteret Sideordnet 

Afstemning 

o Vesthimmerland Enkeltopstilling Normeret Sideordnet (2) 

o Rebild Enkeltopstilling Normeret Sideordnet (2) 

o Jammerbugt Enkeltopstilling Normeret Sideordnet (1) 

o Thy-Mors Prioriteret sideordnet (2) 

o Hjørring Prioriteret sideordnet (2) 

o Aalborg Prioriteret sideordnet (7) 

o Brønderslev Prioriteret sideordnet (1) 

Resultat 

 Enkeltopstilling prioriteret sideordnet får 12 stemmer 

 Enkeltopstilling normeret sideordnet får 5 stemmer 

 

 Enkeltopstilling prioriteret sideordnet er valgt som opstillingsform til næste 

Folketingsvalg 

 

2. Tidsplan frem mod  

 Urafstemning i den enkelte kreds skal afholdes i oktober – Hvis der er kampvalg 

o Kredsens kandidat skal meldes til SF Nordjyllands bestyrelse senest den 9. 

november 

 Urafstemning i storkredsen afholdes i november 

 Det foreslås, at der holdes et medlemsmøde i storkredsen for at møde kandidaterne 

inden Storkreds-urafstemningen i november 
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3. Storkredsens afstemning 

 Forslag: 

o Mindretalsbeskyttelse – hvert medlem skal stemme på 0 eller 4 kandidater 

o Vi regner med to valgte – hvert medlem skal stemme på 0 eller 2 kandidater 

- Rebild 2, Vesthimmerland 2, Jammerbugt 1, Thy Mors 2, Hjørring 2, 

Aalborg 7, Brønderslev 1 

o Vi regner med to valgte – hvert medlem kan stemme på 0-2 kandidater 

 Afstemning: 

o Hvert medlem skal stemme på 0 eller 2 kandidater 

 

4. Hvad gør vi med listen hvis en kandidat trækker sig? 

 Opstillingskredsen finder en ny kandidat. 

 Hvis den tidligere kandidat var nr. 2 eller 3 (1 og 2 til storkredsens urafstemning) 

afholdes der ny urafstemning i storkredsen. 

 Hvis den tidligere kandidat var nr. 4 og ned (3 og ned i storkredsens urafstemning) så 

skubbes listen op og den nye kandidat står nederst i alle andre kredse end sin egen. 

 

5. Procedure ift. stemmelighed i storkredsens urafstemning 

 Stemmelighed mellem 1-3 i storkredsens urafstemning, afholdes der ny urafstemning 

om kun de pladser. 

 Stemmelighed mellem 4-9 i storkredsens urafstemning, er der lodtrækning. 

 

6. Nedsættelse af stemmeudvalg 

 Fællesmødet læser vejledningen sådan at man i udvalget ikke ytrer sig om personlige 

præferencer 

Valgte: 

 Rasmus Linnemann 

 Jimmi 

 Frank 

 Karen 

 Anna-Mette 

 

7. Beslutning om etiske regler ift. storkredsens urafstemning 

 Man taler ikke negativt om andre kandidater 

 Man taler positivt om den kandidat man selv ønsker 


