
 

 

 

 
 

 

 

Retningslinjer 
 

IDAs repræsentantskabsvalg 2019 

 
 

Valg til IDAs Repræsentantskab foregår i perioden 
den 26. marts 2019 kl. 08.00 til og med den 11. april 2019 kl. 23.59 

 

 
Valg til IDAs repræsentantskab foregår blandt medlemskategorierne 2, 3 og 4. 
 
Valget er regionalt, og der skal vælges 61 medlemmer til repræsentantskabet*.  
 
Retningslinjer for afholdelse af repræsentantskabsvalg 2019 giver en oversigt over Valgudvalgets tiltag og 
regler. 

 
Valgudvalget ønsker at skabe et let tilgængeligt, åbent og transparent repræsentantskabsvalg 2019. 
 
Valget annonceres ved udsendelse af mail den 4. december 2018 samt i Ingeniøren og på ida.dk den 7. 
december 2018.  
 
Retningslinjer for afholdelse af repræsentantskabsvalg i IDA, godkendt af Repræsentantskabet, vil blandt 
andet fremgå af idavalg.dk. Derudover udarbejder Valgudvalget en særlig vejledning til listeførerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet den 17. november 2018 tage endelig stilling til, om 
valg af de resterende 4 medlemmer til Repræsentantskabet fra medlemskategori 1 Studiemedlemmer skal 
ske ved landsdækkende valg. [Repræsentantskabet besluttede på mødet den 17. november 2018, at stu-
denterorganisationer ved alle uddannelsesinstitutioner i fællesskab kan udpege 4 medlemmer til repræsen-
tantskabet med tilhørende suppleanter uden afholdelse af valg.] 
 
 

november 2018  
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Anmeldelser og godkendelser 

Anmeldelse og godkendelse af lister, listelogo, listenavn, kandidater, landsdæk-
kende tillægsmandatliste og valgforbund. 

 

Anmeldelse af lister 
Anmeldelse af lister kan ske fra den 6.oktober 2018. 

 

Anmeldelse af lister sker i overensstemmelse med reglerne i Afstemnings- og valgvedtægt i IDAs Lov og 

vedtægter. (IDAs lov og vedtægter findes på ida.dk). 

 

Forslag til lister kan fremsættes af et stemmeberettiget medlem i medlemskategori 2, 3 eller 4 (listeanmel-

der). 

 

IDAs valgsekretariat registrerer lister, der i dag er valgt til Repræsentantskabet på idavalg.dk, og listerne kan 

i forlængelse heraf invitere kandidater. Nye lister anmoder om registrering på idavalg@ida.dk og oprettes 

herefter af Valgsekretariatet. 

 

En liste betragtes som anmeldt og kan godkendes af Valgudvalget, når listen har 15 kandidater/stillere. Li-

sterne godkendes løbende af Valgudvalget. Stillere skal angive navn samt CPR-nummer. Stilleranmeldelse 

foregår via idavalg.dk. En listes kandidater såvel som stillere fremgår af idavalg.dk. Et medlem kan ikke være 

kandidat og/eller stiller for flere lister. 

 

Godkendelse af lister 
Deadline for godkendelse af lister er den 8. februar 2019  
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Godkendelse af listenavn 
Alle politiske lister skal have et navn, der er godkendt af IDAs valgudvalg.  

Anmeldelse af listenavn foregår på idavalg@ida.dk 

Krav til listenavn 

En listes navn skal være tekst (danske bogstaver). ”IDA” må ikke indgå i listenavnet. Listernes navne må 

ikke kunne forveksles med navnene på IDAs regioner, afdelinger, fagtekniske selskaber og udvalg eller 

navne på andre organer i IDA. 

 

Det er ikke muligt at reservere retten til at benytte ord, der henviser til IDAs medlemssegmenter, eksempelvis 

studerende, offentlige, private, ledere, seniorer, pensionister eller selvstændige.  

 

Et listenavn må ikke give anledning til, at listen kan forveksles med én af de eksisterende lister. Vælger en 

liste at benytte navnet på et medlemssegment, der allerede er i brug i et eksisterende listenavn, skal der til-

føjes et signifikant anderledes ord. 

 

Først-til-mølle-princippet gælder for godkendelse af listenavn. Ændring af listenavn kan ikke ske i perioden 1. 

marts til repræsentantskabsvalget er slut. 

 

Et listenavn, der er godkendt i forbindelse med et valg, kan ikke anvendes af andre lister ved det næste valg. 

Heller ikke, hvis listen ikke opnår valg til Repræsentantskabet. Skifter en godkendt liste navn i forbindelse 

med et valg, kan listenavnet, som listen går bort fra, først bruges igen ved næste valg.  

 

Krav til listeanmeldelse skal være opfyldt, før det er muligt at anmelde et listenavn. Der gælder samme regler 

for anmeldelse af listenavn som for anmeldelse af en liste. Anmeldelse af listenavn kræver 15 kandidater/stil-

lere. 

 

Listenavne på lister, der opnåede valg til Repræsentantskabet i 2016, er forhåndsgodkendte i forbindelse 

med valget i 2019. 

 

Listernes logo og grafik 
Alle politiske listers logo skal godkendes af IDAs valgudvalg.  

 

De politiske lister kan vælge at have et logo, der knytter sig til eller viser listens navn. Det er ikke tilladt at an-

vende IDA-logoet, som en del af den politiske listes logo.  

 

Ordet ”IDA” må indgå i en listes tagline. 

 

Listernes grafik skal adskille sig markant fra IDAs grafik, se på ida.dk.  

 

Godkendelse af kandidater 
Anmeldelse og validering af kandidater sker elektronisk via idavalg.dk  

 

I valideringsprocessen afgiver en kandidat samtykke til, at kandidaten og kandidatens stamdata fremgår af 

idavalg.dk i perioden 2019-2022.  
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Kandidaten skal ligeledes give samtykke til offentliggørelse af de data, som Repræsentantskabet på mødet 

den 26. maj 2018 har vedtaget skal være forudsætning for, at medlemmer er valgbare i IDA.  

 

Deadline for anmeldelse af kandidater er den 1. marts 2019. Kandidater til valget kan opstille i den region, 

hvor de har deres regionstilhør den 1. marts 2019. 

 

Kandidaters frist for at trække sig fra valget og listeførers frist for at afvise en kandidat er den 19. marts 

2019. Ønsker en kandidat at trække sig, skal dette meddeles Valgsekretariatet på idavalg@ida.dk. Trækker 

en kandidat sig efter den 19. marts, fremgår kandidaten af stemmesedlen og eventuelle stemmer tilfalder 

listen. 

 

Anmeldelse af landsdækkende tillægsmandatliste og valgforbund 
Anmeldelse sker elektronisk på idavalg@ida.dk. 

 

Anmeldelse af landsdækkende tillægsmandatlister og valgforbund skal ske senest den 19. marts 2019.  

 

Listernes landsdækkende tillægsmandatliste fremgår af idavalg.dk 

 

 

  

mailto:idavalg@ida.dk
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Stemmeberettigede og regionalt tilhør 

Hvem har stemmeret og i hvilken region er stemmeretten gældende? 

 
Skæringsdato for stemmeret 
Stemmeret ved repræsentantskabsvalget har betalende medlemmer, der er indmeldt pr. 1. marts 2019.  

 

Medlemmer med 3 måneders gratis medlemskab er ikke berettigede til at stemme. 

 

Medlemmer, der er registreret til udmeldelse pr. 28. februar 2019, har ikke stemmeret.  

 

I henhold til IDAs Afstemnings- og valgvedtægt § 6. Valgbarhed stk. 1. er ”ethvert stemmeberettiget medlem 

af den pågældende enhed valgbar, hvor intet andet er bestemt. 

 

Medlemmers og kandidaters regionale tilhørsforhold 
Kandidatmedlemmer (medlemskategori 2, 3 og 4) kan vælge regionalt tilhørsforhold i overensstemmelse 

med deres bopæl eller arbejdssted. Medlemmerne har stemmeret i den region, hvor deres regionstilhør er 

registreret den 1. marts 2019.  

 

Medlemmer bosat i udlandet har stemmeret i den region, de tilhørte før fraflytning eller Københavns Regions 

Udlandsafdeling, hvis der ikke findes oplysning om eventuelt tidligere bopæl i Danmark. Medlemmer med 

bopæl i udlandet, og som er tilknyttet Københavns Regions Udenlandsafdeling, har mulighed for at få æn-

dret det regionale tilhørsforhold til den tidligere bopælsregion ved at kontakte IDA. Medlemmer gøres op-

mærksom på tilknytningen forud for hvert valg til IDAs repræsentantskab. 
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Synlighed om valget 

 

 

Formålet med Valgudvalgets markedsføring af IDAs repræsentantskabsvalg 2019 er at understøtte og styrke 

IDAs medlemsdemokrati ved, at så mange som muligt af de stemmeberettigede medlemmer hører om valget 

og stemmer.  

 

Markedsføring af IDA-valget foretages dels af Valgudvalget, dels af listerne med følgende arbejdsdeling: 

 

• Valgudvalget har til opgave at markedsføre valget til alle IDAs medlemmer og skabe rammerne for et 

åbent, transparent og nemt valg. Kommunikation med medlemmerne foregår på et overordnet og 

upartisk plan. Valgudvalget informerer medlemmerne om, at de har mulighed for at opstille lister, 

blive kandidater ved valget og stemme.  

• IDAs politiske lister markedsfører sig individuelt over for medlemmerne. Listerne segmenterer selv i 

forhold til de medlemsgrupper, som de ønsker at kommunikere med og markedsføre sig overfor. 

Kommunikation med medlemmerne foregår med henblik på at hverve kandidater og stemmer. 

 

Valgudvalgets markedsføring 
Valgudvalget vil styrke markedsføringen af valget over for medlemmerne. Budskabet omkring valget er, at 

det er nemt at stemme og, at det styrker IDAs medlemsdemokrati, når man stemmer – ”du gør en forskel”. 
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Valgudvalget ønsker at aktivere IDAs aktive/frivillige medlemmer, der holder arrangementer i en nærmere 

defineret periode op til afstemningsperioden og under afstemningsperioden samt tillidsrepræsentanter og 

VG’er på arbejdspladserne. Formålet er at skabe opmærksomhed omkring valget og IDAs medlemsdemo-

krati. Til dette vil der blive udarbejdet et ”valg-kit”.  

 

Valgudvalget forestår udsendelse af mails til medlemmer med mailadresse i medlemsregistret:  

 

• 4. december 2018 – mail til alle medlemmer med henblik på at få et overblik på over værdien af 

IDAs mailregister. Der henvises ligeledes til faktuelle oplysninger om, at IDA går ind i et valgår.  

 

• 26. marts 2019 - elektronisk valgkort med direkte link med personlig valgkode til 

afstemningsmodulet.  

 

I perioden 28. marts til 10. april sendes løbende remindere til medlemmer, der ikke har stemt. Valgudvalget 

forbeholder sig retten til at vurdere, hvornår remindere ikke længere har positiv effekt, hvorefter de indstilles.  

 

Alle IDAs medlemmer modtager gennem Ingeniøren en opfordring til at stemme, og de opstillede lister præ-

senteres kortfattet. 

 

Valgudvalget indstiller til alle enheder i IDA, at der ikke udsendes nyhedsbreve og om muligt heller ikke 

masse-mails på valgets åbningsdag samt, at udsendelse af nyhedsbreve generelt søges begrænset i af-

stemningsperioden. 

  

Listernes egen markedsføring 
Det er valgudvalgets ønske, at listerne skal kunne sætte et personligt præg på valget, således at medlem-

merne har øget mulighed for at adskille listerne fra hinanden. 

 

Med henblik på at understøtte dette får hver godkendt liste en trækningsret på op til 30.000 kr. til valget.  

 

Hovedelementerne i Valgudvalgets markedsføring er: 

 

 IDAs valgsite (idavalg.dk) - hvor lister og kandidater kan præsentere sig. Fra idavalg.dk kan li-
sterne linke til deres hjemmesider samt aktiviteter på de sociale medier 

 Mail til medlemmerne 

 Ingeniøren – valget markedsføres i den trykte udgave af Ingeniøren 

 ing.dk – Ingeniøren opbygger et særligt valgsite på forsiden af ing.dk 

 Ingeniørens nyhedsmails 

 IDAs nyhedsmails 

 De sociale medier  

 IDAs aktive/frivillige medlemmer 
 

Af hensyn til IDAs engelsktalende medlemmer vil der være information om IDA valg på engelsk via 

det engelske nyhedsbrev, english.ida.dk. idavalg.dk forefindes ligeledes på engelsk. Listerne kan 

supplere deres præsentationer med en præsentation på engelsk. 
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Listerne kan benytte trækningsretten til alle valgrelaterede aktiviteter, der understøtter en indsats for at 

hverve kandidater og/eller stemmer. Midlerne må ikke benyttes til interne listeaktiviteter. 

 

Trækningsretten kan blandt andet bruges til: 

• Annoncering 

• Flyer, pjecer eller andet print 

• Kommunikationsrådgivning 

• Hjemmesideopbygning 

• Merchandise 

• Video 

• Postale medlemsbreve til portopris 

• Elektronisk mail a 1,- kr. pr. mailadresse til et nærmere specificeret udtræk på maks. 15.000 

medlemmer. Listemails udsendes den 27. marts.  

 

Trækningsretten effektueres så snart listen er godkendt.  

 

 

 Præsentationsplatforme, der stilles til rådighed for listerne 

 

• idavalg.dk - I liste- og kandidatmodulet kan lister og kandidater præsentere sig 

• Ing.dk 

 

En sober og fair valgkamp 
Budskabet fra Valgudvalget er overordnet, at der skal føres en sober, fair og åben valgkamp og, at det påhvi-

ler listeførerne, at det kommunikeres til alle aktive på listerne. 

 

IDAs mange medlemsarrangementer kan bruges til at markedsføre valget, og Valgudvalget vil søge at akti-

vere IDAs mange aktive medlemmer i markedsføring af valget. Kandidathvervning og valgkamp kan foregå 

før et møde/arrangement starter og efter, at det er slut og altså ikke under mødet/arrangementet.  

 

Alle enheder i IDA skal forholde sig neutralt i forhold til listerne. Det betyder, at medlemmer ikke må bruge 

deres position som bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant el. lign. til at anbefale en bestemt liste.  
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Lovgivningens og Valgudvalgets bestemmel-
ser om listernes brug af medlemsoplysninger 
 

 
Listerne skal overholde persondataloven.  

 

 

 

IDAs valgsekretariat må ikke udlevere adresseoplysninger og andre personhenførbare oplysninger om med-

lemmerne til listerne. 

 

• Hvis en liste ved en tidligere lejlighed har fået udleveret adresseoplysninger og andre 

personhenførbare oplysninger om medlemmerne fra IDA, må disse oplysninger ikke benyttes. 

• Listerne må gerne sende mail til medlemmer, som direkte over for listen har givet deres samtykke 

hertil. Det kan fx være ved at melde sig ind i en tilknyttet forening eller på anden måde tilkendegive 

det over for listen. Det skal understreges, at når et medlem én gang har bedt om informations-

materiale fra en liste, har vedkommende ikke derved automatisk givet samtykke til at modtage mail 

fremover. Hvis listen vurderer, at det afgivne samtykke dækker en efterfølgende fremsendelse af 

informationsmateriale fra listen til medlemmet, skal listen i den nye mail give medlemmet mulighed 

for at fravælge fremtidig mail fra listen.  

• For kartoteker, som listerne selv opbygger, er listerne selv ansvarlige i forhold til lovgivningen. Hvis 

en liste uden medlemmernes samtykke har fundet medlemsoplysninger, fx fra IDAs hjemmeside, 

kan det være en overtrædelse af persondataloven, hvis listen benytter oplysningerne til at udsende 

valgmateriale til medlemmerne pr. mail. 

• En liste må ikke ”høste” adresser fra bestyrelseslister fra IDA-netværk. 

  

En liste kan ikke få udsendt markedsføringsmateriale til nyhedslister og lignende i relation til IDAs enheder. 

 

En liste kan via Valgudvalget og mod betaling få udsendt valgmateriale pr. mail og/eller brev til adresser i 

IDAs medlemsregister.  

 

Hver liste kan få udsendt 1 mail til en afgrænset del (maks. 15.000) af IDAs medlemmer. Hver mailadresse 

koster 1 kr. En liste kan angive et ønsket maksimalt antal adresser, der udtrækkes tilfældigt blandt medlem-

merne med de valgte udtrækskriterier, eller listen kan vælge inden endelig bestilling at få oplyst, hvor mange 

adresser et givet udtræk omfatter. 

 

Listemails sendes ikke til medlemmer, der har afmeldt markedsføringsmateriale fra IDA. 

  

Persondataloven § 6, Stk. 2.  

En virksomhed må ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved markedsføring eller an-

vende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed, medmindre forbrugeren har givet sit udtrykkelige 

samtykke hertil. Et samtykke skal indhentes i overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens § 6a 
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Valgsystem og stemmeafgivelse 

Til repræsentantskabsvalget 2019 benyttes et elektronisk valgsystem. 

 

Det vil være muligt at stemme eller blive ført hen til afstemningsmodulet fra følgende medier:  

• ida.dk 

• idavalg.dk 

• Elektronisk valgmail med personlig valgkode 

• IDAs nyhedsbreve 

• ing.dk, inklusiv Version2 

• Ingeniørens nyhedsbreve 

 

Medlemmerne skal identificere sig inden det er muligt at stemme. Afstemningsmodulet er en integreret del af 

idavalg.dk. På idavalg.dk kan medlemmerne se listernes regionale kandidatoversigter samt landsdækkende 

prioriterede tillægsmandatlister.  

 

Alle IDAs medlemmer med mailadresser får tilsendt elektronisk valgkort med personligt, direkte link til af-

stemning via mail. Medlemmerne identificerer sig med fødselsdato og ledes direkte ind til relevant region. 

Medlemmer, der ikke har stemt modtager remindere. Personligt link fremgår også af reminderen. Valgudval-

get forbeholder sig retten til i afstemningsforløbet at beslutte, hvornår remindere ikke længere har positiv ef-

fekt, hvorefter de indstilles.  

 

Det er ligeledes muligt at stemme direkte fra ida.dk eller kandidatmodulet på idavalg.dk. Medlemmerne skal 

her identificere sig med NemID. Med identifikationen af NemID ledes medlemmet ind på relevant region. 

IDAs medlemmer, der er logget ind på Mit.ida kan stemme uden først at skulle identificere sig med NemID. 

 

Afstemningsmodulet har integreret en søgefunktion, så medlemmerne kan søge kandidater frem. 

 

Det er muligt at stemme blankt.  

 

I forbindelse med stemmeafgivelse, vil systemet generere en bekræftelse på, hvad der er stemt. Det vil her-

efter være muligt at overskrive sin stemme. 

 

Medlemmer, der er undtaget fra at benytte NemID, som ikke har adgang til pc eller medlemmer bosiddende i 

udlandet, som ikke har CPR-nummer, kan telefonisk afgive stemme hos valgleverandøren. 
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Klagebehandling og eventuel overtrædelse af 
retningslinjer for valget 
 

 

Valgudvalget vil overvåge valget, og udvalget vil modtage og behandle eventuelle klager over valget eller 

over enkeltpersoners og listers opførsel i forbindelse med valget. Klager kan indsendes på idavalg@ida.dk. 

 

Hvis en liste overtræder persondataloven, vil Valgudvalget indberette forholdet til Datatilsynet. 

I forhold til klager vil Valgudvalget vurdere om det er en klage, Valgudvalget kan håndtere eller om klagen 

skal ind i IDAs officielle klagesagsregistrering. 

 

Valgudvalget forbeholder sig retten til at indefryse en listes trækningsret, hvis listen ikke retter en eventuel 

overtrædelse af retningslinjerne, som Valgudvalget har påpeget.  
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