› URAFSTEMNING

VALG PÅ EN
HELT NY MÅDE

– næste gang Dansk Psykolog Forening skal have formand og bestyrelse
Samtlige medlemmer skal fremover være med til at vælge den
politiske ledelse. Fra marts 2012 sker valg af formand og bestyrelse
ved urafstemning og ikke på generalforsamlingen.

S

iden Dansk Psykolog Forenings fødsel i
1947 har generalforsamlingerne været
præget af same procedure. Dagsordenen
har sine faste punkter, og det hele slutter med
personvalgene.
Der har altid været stor interesse og engagement omkring personvalgene, men med
valghandlingen placeret søndag eftermiddag,
hvor trætheden har meldt sig, bliver valgene
ikke det flotte punktum, både kandidater og
generalforsamlingsdeltagere fortjener. Mens
stemmerne tælles, tynder det ud i forsamlingen – det må der findes udveje for.
Og nu kommer der også helt nyt liv til
de vigtige personvalg! Fra og med 2012
foregår alle personvalg – valg af formand, bestyrelse, Etiknævn og kritiske revisorer – nemlig ved urafstemning. Dermed afgøres disse
valg altså ikke af de måske 200
eller 250 generalforsamlingsdeltagere, men af samtlige ca. 9000
medlemmer.

Mere information
Medlemmerne vil blive holdt grundigt orienteret om de ny valgregler –
i bladet og ikke mindst på www.dp.dk. I oktober åbner hjemmesiden
et særligt område, som vedrører kandidatpræsentation og personvalg
2012. De formelle regler er beskrevet i foreningens love, § 7 (Personvalg). Se www.dp.dk > Publikationer > Regelsæt.

Hvordan foregår det?

I praksis kommer det til at foregå på den
måde, at der på generalforsamlingen vil være
kandidatpræsentation som hidtil. Desuden vil
der være afsat tid til en egentlig debat mellem
formandskandidaterne. Både præsentationer
og debat optages på en video, som efterfølgende lægges på foreningens hjemmeside. Denne
regel indebærer en pligt til, at kandidater skal
være til stede på generalforsamlingen.
Medlemmerne får nu to uger til at afgive
deres stemme – elektronisk eller pr. brev.
Umiddelbart efter udløbet af fristen offentliggøres valgresultaterne. Og efter blot yderligere
en uge skal bestyrelsen have konstitueret sig,
så det politiske arbejde kan komme i gang.
Urafstemningsformen blev besluttet af
generalforsamlingen i 2010, ligesom der blev
lagt visse rammer for, hvordan forløbet skal
være. I bestyrelsen og sekretariatet arbejdes
der allerede på et praktisk plan med at sikre
en god platform for den ændrede afstemningsprocedure.
På www.dp.dk vil man fra oktober og frem
kunne læse nærmere om alt, der vedrører
personvalgene i 2012. Det gælder både de
muligheder, foreningen kan tilbyde kandidater til de forskellige poster for at blive ordentligt præsenteret, og altså procedurerne for
afstemning efterfølgende.
Opstilling til de forskellige poster følger de
hidtil gældende regler. Kandidater skal derfor
have meldt sig senest 6 uger inden generalforsamlingen.
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