
Vejledning i valg på GF 2021 

 

 

På regionsgeneralforsamlingen i region Midt-Nord d 13. April 2021, har du mulighed for at stille op til 

følgende valg: 

• Regionsbestyrelsesmedlem eller suppleant  

• Økonomisk kontrollant  

• Suppleant til Etfs Repræsentantskab  

 

Hvor mange skal vælges? 

• 5 regionsbestyrelsesmedlemmer for to år 

• 2 suppleanter for 1 år 

• 27 suppleanter til repræsentantskabet (Ved sidste generalforsamling fik vi valgt 27 repræsentanter 

og vi skal gerne bruge lige så mange suppleanter) 

• 1 økonomisk kontrollant for 2 år 

 

For at opkvalificere valghandlingen har Regionsbestyrelsen besluttet at tilbyde medlemmer, der opstiller til 

valg, at de på forhånd kan få offentliggjort deres opstillingsgrundlag på Etfs hjemmeside. 

Det er et tilbud til dig.   

Vedtægterne giver alle medlemmer mulighed for at stille op helt frem til valghandlingen starter på 

generalforsamlingen. Hvis du vil have dit opstillingsgrundlag på hjemmesiden, skal det være os i hænde d. 

6.4. I år vil selve valghandlingen foregå elektronisk i ugen efter generalforsamlingen. 

Du kan derfor stille op frem til punktet på dagsordenen omhandlende de specifikke valg. 

På generalforsamlingen præsenterer alle opstillede sig med navn og arbejdsplads (studerende med 

uddannelsessted og ledige samt pensionister med bopælskommune).  

Ved at lave et opstillingsgrundlag har du mulighed for at præsentere dig mere uddybende.  

På den måde er du med til at kvalificere valget.  

Hvad skal dit opstillingsgrundlag indeholde?  

Regionsbestyrelsen anbefaler, at du skriver kort og præcist, og at dit opstillingsgrundlag indeholder 

minimum flg. oplysninger: 

• Navn og billede (i bredformat- dvs telefonen skal ligge ned når du tager billedet) 

• Hvad du stiller op til?  

• Arbejdsplads (For ledige og pensionister bopælskommune. For studerende uddannelsessted)  



• Hvorfor stiller jeg op? Hvad er min motivation? (Hvad driver mig, hvad er mit særlige interesseområde 

eller særlige mærkesager, som jeg ønsker at arbejde med?) 

 • Evt. kvalifikationer, som andre bør kende? (Fx tillidsrepræsentant, tidligere arbejde i fagligt selskab 

/netværk, hoved- eller regionsbestyrelse)  

Du finder skabelon til opstillingen på etfs hjemmeside https://www.etf.dk/generalforsamling-2020-0 

Du skal sende dit opstillingsgrundlag til Nina Engelsen nbe@etf.dk senest 6.4 
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