Valgudvalget for Seniorrådsvalget i
Gladsaxe 2017
MEDLEMMER:
Fra Seniorrådet
Carl-Erik Andersen (næstformand)
Inge Mandrup
Sussi Frølich
Charlotte Helsted
Bjarne Mogensen
Fra Forvaltningen
Herle Klifoth (formand)
Susanne Dissing Birch
Ghita Uldbæk (referent)

15. maj 2017

Referat af møder i Valgudvalget 12.12.2016, 02.01.2017 og 03.04.2017
Valgudvalgsmøde 12.12.2017
Ad 1. Godkendelse af overordnet mødeplan for valgbestyrelsesmøderne
Den overordende mødeplan blev godkendt. Datoerne er: 12. december 2016,
2. januar 2017, 6. februar 2017, 6. marts 2017, 3. april 2017, 2. maj 2017, 6. juni 2017,
14. august 2017, 11. september 2017, 27. oktober 2017 (Godkendelse af valgresultat).
Herudover skal valgbestyrelsen være til rådighed:
26. oktober 2017 fra kl. 14.00 (Stillingtagen til eventuelle ugyldige stemmer).
Ad 2. Drøftelse af kommunikationsplan
Der var ingen kommentarer til kommunikationsplanen.
Ad 3. Drøftelse af notat til Seniorudvalget om aktiviteter for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
Notatet taget til efterretning med den tilføjelse, at lokal tv udgår.
Ad 4. Eventuelt
På næste møde 02.01.2017 skal kandidatmodulet samt beskrivelserne af de enkelte kandidater
drøftes.
Ad 5. Valglogbog underskrives
Valglog blev underskrevet.

Valgudvalgsmøde 02.01.2017
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Orientering om og drøftelse af etablering af valgsite på www.gladsaxe.dk
Drøftet og løbende input modtages i januar.
3. Godkendelse af kommunikationsplan
Godkendt.
4. Status på valg 2017
Indstillingen blev taget til efterretning.
5. Udpegning af valgvagt(er)
16.-24. oktober 2017 kl. 12 Kommunikation med eventuelle borgere, der ønsker at brevstemme. Det foreslås, at Sekretariatet (Ghita Uldbæk og Susanne Dissing Birch) udpeges til
stemmemodtagere, og der aftales en procedure med AssemblyVoting omkring eventuelle
stemmeafgivelser. Dette blev godkendt.
26. oktober 2017 Stillingtagen til eventuelle ugyldige stemmer. Der skal udpeges valgvagt(er).
Sussi Frølich blev valgt som valgvagt.
6. Drøftelse af kandidatmodul og beslutning om indhold og omfang af profiltekster
Drøftet. Hvordan man vil forholde sig til stillere, bliver taget op på et senere møde. Kandidatmodulet er åbent i perioden 3. maj – 1. juni 2017.
7. Eventuelt
Emneforslag til artikler til 60+ blev drøftet. Færdige artikler rundsendes pr. mail.
8. Valglogbog underskrives
Valglog blev underskrevet.

Valgudvalgsmøde 03.04.2017
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Orientering om og drøftelse af etablering af valgsite på www.gladsaxe.dk
Godkendt.
Ad 3. Kort orientering om status på kontakt til borgere med anden etnisk baggrund end
dansk
Kontakten til borgere med anden etnisk baggrund end dansk blev drøftet. Værebro Park Sekretariatets forslag om at holde møde med avislæsegruppen vil Seniorrådet gerne går videre med.
Forvaltningen arbejder fortsat på at få et møde i stand med en pakistansk gruppe i Høje Gladsaxe, som en medarbejder fra Forebyggelsescentret har kontakt til.
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Ad 4. Præsentation og godkendelse af kandidatmodulet, der er åbent for registrering i perioden 3. maj-1. juni 2017
Jess Louis Pedersen fra Assembly Voting præsenterede kandidatmodulet. Det blev drøftet om
der skulle være et eller to fritekstfelter i kandidatmodulet. Det blev besluttet, at der skal være
plads til 800 anslag i fritekstfeltet, hvilket er ca det samme som i 2013. En stiller kan kun stille
for én kandidat. Kandidaten skal indtaste cpr. numre på stillerne og kandidatmodulet og indlevere underskrevet stillerliste. Dette skal stå i vejledningsteksten til kandidatmodulet.
Ad 4a. Nyt om Danske Ældreråds kontakt til Indenrigsministeriet om indhold i beskrivelse af
kandidater i kandidatmodulet
Valgudvalget ønsker ikke retningslinjer for beskrivelserne af kandidaterne. Dog skal det fremhæves, at Seniorrådet er et upolitisk organ, fri for interesser. Eventuelle racistiske bemærkninger eller andet skal dog fjernes. Valgudvalget læser alle tekster igennem, indne disse publiceres.
Ad 5. Orienteringsmøder om valget, i april
Forvaltningen udarbejder slides til udlevering på møderne.
Ad 6. Eventuelt
Intet.
Ad 7. Valglogbog underskrives
Carl-Erik Andersen underskrev valglogbogen. Herle Klifoth deltog i mødet til og med punkt 4.
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