
 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgregulativ  



Valgregulativ 
 (Valg af delegerede) 

 
Valgregulativet er udstedt i medfør af vedtægtens § 6, stk. 8.  
 

Afholdelse af elektronisk valg 
§ 1. Valg af delegerede til generalforsamlingen i Lægernes Pension – pensionskassen for læger afholdes 

elektronisk hvert andet år. Delegeretvalget foregår efter listevalgsmetoden. 

 

Opstilling til valg 
§ 2. Alle, der er medlemmer i Lægernes Pension pr. 31. december året før valgåret, kan opstille til valget som delegeret. 

Af dem, som opstiller, kan der vælges op til 125 delegerede.  

 

Indkaldelse af kandidater til valg som delegeret 
§ 3. Bestyrelsen indkalder senest den 1. oktober i året før valgåret kandidater til valg som delegeret ved meddelelse 

herom på Lægernes Pensions hjemmeside og enten i Lægernes Pensions medlemsblad eller i Ugeskrift for Læger eller 

ved udsendelse til medlemmerne. 

 
Stk. 2. Fremgangsmåden for opstilling til og afvikling af delegeretvalget skal fremgå af indkaldelsen eller ved en 

henvisning i indkaldelsen til det sted på Lægernes Pensions hjemmeside, som beskriver fremgangsmåden. 

 

Anmeldelse af kandidatur 
§ 4. Delegeretvalget foregår efter listevalgsmetoden. En kandidat kan kun opstille på én liste. En kandidatliste skal være 

underskrevet af mindst 25 stemmeberettigede stillere samt af listens kandidater for at være gyldig. En kandidat kan være 

stiller for den kandidatliste, vedkommende opstiller på. En stiller kan kun underskrive for én kandidatliste.  

 
Stk. 2. En kandidatliste skal indeholde kandidatens navn, telefonnummer og cpr-nummer. Såfremt der er flere 

kandidatnavne på én liste, skal det endvidere fremgå, hvorvidt kandidaterne på listen er opstillet sideordnet eller 

prioriteret, jf. § 9. Lægernes Pension sikrer, at der er en elektronisk kandidatlisteskabelon til brug for anmeldelsen. 

 
Stk. 3. Såfremt kandidatlisten udfyldt efter ovennævnte formkrav ikke er modtaget i Lægernes Pension senest den 8. 

januar i valgåret, er anmeldelsen af kandidatur ikke gyldigt. 

 

Valgpræsentation 
§ 5. Hver kandidat eller kandidatliste skal have mulighed for at kunne præsentere sig i det elektroniske system, som 

Lægernes Pension har valgt at anvende til det elektroniske valg. Lægernes Pension kan dog vælge, at 

valgpræsentationerne skal ske på anden vis, f.eks. fra Lægernes Pensions hjemmeside. Der skal være en henvisning fra 

Lægernes Pensions hjemmeside til præsentationerne, hvis præsentationerne ikke ligger på Lægernes Pensions egen 

hjemmeside.  

 

Stk. 2. Fra det tidspunkt, hvor afstemning er igangsat, og indtil stemmeafgivelsen er afsluttet senest den 7. februar kl. 

12.00 i valgåret, er det ikke muligt at ændre i valgpræsentationen (sproglige ændringer tillades, hvis de vurderes ikke 

at have materiel betydning), medmindre Lægernes Pension eller en, som Lægernes Pension har kontraheret med, er 

skyld i, at præsentationen er blevet forvansket.  

 

Valg uden afstemning 
§ 6. Opstilles 125 kandidater eller færre, er de opstillede kandidater valgt uden afstemning og udgør Lægernes 

Pensions generalforsamling. 

 

Afstemning 
§ 7. Opstiller der flere end 125 kandidater, afholdes elektronisk delegeretvalg. Medlemmer af Lægernes Pension på 

tidspunktet for stemmeafgivelsen er stemmeberettigede. Der udsendes meddelelse til medlemmerne om valget i det 

system, som Lægernes Pension benytter til kommunikation med medlemmerne, med instruktioner om, hvordan man 



deltager i valghandlingen og afgiver sin stemme. Meddelelsen udsendes til Lægernes Pensions medlemmer senest den 

21. januar i valgåret.  

 
Stk. 2. Lægernes Pension udarbejder en elektronisk stemmeseddel på baggrund af kandidatlisterne. 
 

Stk. 3. Hvert medlem har ret til at afgive én stemme. Afstemningen foregår ved, at medlemmet sætter ét kryds ud for 

én kandidat eller en liste. Stemmeafgivelsen skal være modtaget i Lægernes Pension senest den 7. februar kl. 12.00 i 

valgåret. 

 

Ugyldighed 
§ 8. Såfremt stemmeafgivelsen modtages i Lægernes Pension efter den 7. februar kl. 12.00 i valgåret, er stemmeafgivelsen 

ugyldig. Stemmeafgivelsen vil også blive anset for ugyldig, hvis et medlem afgiver mere end én stemme, medmindre det 

fremgår af det elektroniske valgsystem, hvilken stemme som er afgivet sidst. Det er den sidste stemme, som er gyldig. 

Lægernes Pensions statsautoriserede revisor tager i tvivlstilfælde stilling til ugyldighedsspørgsmål. 

 

Valg som delegeret 

§ 9. Optælling af stemmer foretages under kontrol af Lægernes Pensions statsautoriserede revisor. 

 
Stk. 2. De kandidater, der får flest stemmer beregnet efter største brøks metode, er valgt. Kandidatlisternes 

stemmeantal opgøres uafhængigt af, hvilke kandidater krydsene er sat ud for på listen. På baggrund heraf afgøres det, 

hvor mange pladser som delegeret hver liste skal have. Når antallet af pladser som delegeret er fordelt på lister, fordeles 

den enkelte listes pladser på kandidaterne. Denne fordeling afhænger af, om kandidaterne på listen er opstillet som 

sideordnede eller i prioriteret rækkefølge. Såfremt der er stemmelighed mellem to eller flere lister og/eller mellem de 

opstillede på de enkelte lister, afgøres valget mellem disse ved lodtrækning foretaget af Lægernes Pensions 

statsautoriserede revisor. 

 
Stk. 3. Valget er gældende fra 15. februar i valgåret og gælder for en 2-årig periode. 

 

Offentliggørelse af valgets resultat 
§ 10. Valgets resultat offentliggøres senest den 15. februar i valgåret ved meddelelse herom på Lægernes Pensions 

hjemmeside samt snarest muligt ved meddelelse herom til alle opstillede. 

 

Fortabelse af mandat 
§ 11. Et medlem fortaber sin ret til at være delegeret ved udtræden af Lægernes Pension. 

 
Stk. 2. Et medlem, der er valgt som delegeret, kan i valgperioden frasige sig retten hertil ved skriftlig meddelelse 

herom til Lægernes Pension.  

 

Fortolkningsregel 
§ 12. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende vedtægter. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem dette 
valgregulativ og vedtægterne har vedtægterne forrang.  

 
Beregning af frister 

§ 13. Såfremt datoerne for Lægernes Pensions modtagelse af materiale i dette valgregulativ falder på en lørdag, søndag 

eller helligdag, forskydes fristen til den førstkommende hverdag herefter kl. 12.00. 

 

Ikrafttræden mv. 
§ 14. Dette regulativ træder i kraft den 4. september 2021.  

 
Stk. 2. Regulativet kan ændres af bestyrelsen. En ændring offentliggøres på Lægernes Pensions hjemmeside og enten i 

Lægernes Pensions medlemsblad eller i Ugeskrift for Læger senest samtidig med indkaldelsen af kandidater til valg i 

valgåret. 

 
 
 
 



Som vedtaget af bestyrelsen den 4. september 2021. 
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