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Forslag til opstillingsregler af 

kandidater til Europa-Parlamentsvalg 
2024 i Socialdemokratiet Region 

Hovedstaden 

 

Region Hovedstaden den 21. april 2022 
JA 

 

 1 

 2 

Nationale opstillingsregler 3 

§ 1. Nærværende opstillingsregler er underlagt de nationale opstillingsregler vedtaget 4 
på Socialdemokratiets årsmøde den 17.-18. september 2022. 5 

Kandidatudvalg 6 

§ 2. Til at forestå opstillingen til valget til Europa-Parlamentet i Region Hovedstaden i 7 
juni 2024 nedsættes et kandidatudvalg med 7 medlemmer. Forretningsudvalget er 8 
repræsenteret i udvalget med formand. Udvalget sammensættes så alle storkredse i 9 
regionen er repræsenteret. 10 

Stk. 2. Kandidatudvalget nedsættes på et det ordinære repræsentantskabsmøde i maj 11 
2022. 12 

Stk. 3. Kandidatudvalget er ansvarlig for den samlede proces med opstilling af 13 
kandidat til posten som spidskandidat og opstilling af de øvrige kandidater. 14 

Stk. 4. Kandidatudvalget sikrer, at de opstillede kandidater opfylder de relevante 15 
bestemmelser i partiets love, herunder valgbarhedskriterier. 16 

Opstilling 17 

§ 3. Opstilling af spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget sker på partiets årsmøde i 18 
september 2023. Opstilling af de tre kandidater fra Socialdemokratiet Region 19 
Hovedstaden foretages på det ordinære regionsrepræsentantskabsmøde i 2023. 20 
Prioriteringen af partiets samlede liste sker på partiets årsmøde i 2023. 21 

Forslagsberettigede 22 

§ 4. Forslag til regionale kandidater kan stilles af en partiforeningsgeneralforsamling, 23 
en kredsgeneralforsamling eller kredsrepræsentantskab samt af regionsbestyrelsen. 24 

Opstilling af regional spidskandidat 25 

§ 5. Forslag til regional spidskandidat skal 30 dage forud for det ordinære 26 
repræsentantskabsmøde i 2023.  27 

Stk. 2. Opstilling af regional spidskandidat sker ved en særskilt procedure forud for 28 
opstillingen af de to andre kandidater fra Socialdemokratiet Region Hovedstaden. 29 

Stk. 3. Såfremt der ved fristens udløb alene er fremkommet ét forslag til regional 30 
spidskandidat er denne valgt. 31 

Stk. 4. Såfremt der ved fristens udløb er indkommet mere end ét forslag til regional 32 
spidskandidat afholdes der på repræsentantskabsmødet afstemning om valget af 33 
regional spidskandidat efter følgende regler: 34 
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a. Kandidatudvalget forestår optællingen med bistand af det nødvendige antal 1 
stemmetællere, valgt af repræsentantskabet. 2 

b. De enkelte kandidater opføres på stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge efter 3 
efternavn. 4 

c. Der kan kun afgives stemme på én kandidat.  5 

d. For at kunne anses for valgt skal én kandidat opnå mindst 50 procent af de afgivne 6 
gyldige stemmer 7 

e. Opnår ingen af de foreslåede kandidater mindst 50 procent af stemmerne, foretage 8 
ny afstemning blandt de to, der opnåede flest stemmer i første afstemning. 9 

Stk. 5. Den valgte regionale spidskandidat er regionsorganisationens kandidat til den 10 
national spidskandidatpost, medmindre repræsentantskabet måtte træffe anden 11 
beslutning herom. 12 

Opstilling af øvrige kandidater 13 

§ 6. Forslag til regional kandidat skal være kandidatudvalget i hænde 30 dage forud 14 
for det ordinære repræsentantskabsmøde i 2023. Medmindre kandidater til den 15 
regionale spidskandidatpost meddeler andet, anses disse også som opstillet til valget 16 
af øvrige kandidater. 17 

Stk. 2. Såfremt der ved fristens udløb alene er fremkommet to kandidatforslag anses 18 
disse for valgt. 19 

Stk. 3. Såfremt der ved fristens udløb er indkommet mere end to kandidatforslag 20 
afholdes der på repræsentantskabsmødet afstemning efter følgende regler: 21 

a. Kandidatudvalget forestår optællingen med bistand af det nødvendige antal 22 
stemmetællere, valgt af repræsentantskabet. 23 

b. De enkelte kandidater opføres på stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge efter 24 
efternavn. 25 

c. Der skal afgives stemme på to kandidater.  26 

d. De to kandidater, der opnår flest stemmer anses for valgt i den rækkefølge 27 
stemmetallene angiver. 28 

Valgetiske regler 29 

§ 7. Kandidatudvalget udarbejder, med udgangspunkt i de nationale valgetiske regler, 30 
forslag til valgetiske regler, der forelægges repræsentantskabsmødet til godkendelse. 31 


