Opdateret den 22. december 2020:
Bemærk nye oplysninger i punkt 6.

VALG AF DELEGEREDE
Delegeretmøde 2021

1. BRUG DEMOKRATIET
Delegeretmødet er DJ’s øverste besluttende myndighed.
De ordinære delegeretmøder holdes hvert andet år i april i ulige år.
De delegerede til mødet vælges i en valggruppe, det vil sige enten en medarbejderforening eller en
specialgruppe.
Antallet af delegerede, som en valggruppe kan vælge, afhænger af antallet af medlemmer i
valggruppen på opgørelsestidspunktet den 1. januar.
Det er valggruppens bestyrelse, der har ansvaret for at indkalde sine medlemmer til valgmøde,
gennemføre dem, og at fremsende navnene på valgte delegerede og suppleanter til DJ’s
sekretariat senest den 15. marts.

2. HVOR VÆLGES DE DELEGEREDE?
Delegerede vælges enten i medarbejderforeninger eller i specialgrupper.
Valg i medarbejderforeninger:
Delegerede vælges på arbejdspladsen. Det forudsætter, at der er ansat 5 eller flere medlemmer, at
der er dannet en medarbejderforening, og at den er godkendt af DJ.
En afdeling af en arbejdsplads, der ligger i en anden geografisk kreds end hovedarbejdspladsen,
og som derfor har ret til at vælge sin egen overenskomstbeskyttede tillidsrepræsentant, har ret til at
vælge egne delegerede (selv om de er medlem af den samme medarbejderforening som de
ansatte på hovedredaktionen).
Valg i specialgrupper:
Medlemmer, der ikke er medlem af en medarbejderforening, vælger delegerede i en specialgruppe.
En specialgruppes valg af delegerede kan ifølge DJ’s vedtægter formelt set foregå i hver af de
geografiske kredse. Alle DJ’s specialgrupper har imidlertid valgt at vælge delegerede på et
landsdækkende valggruppemøde (, som under normale omstændigheder ligger i forbindelse med
specialgruppens generalforsamling).

Dimittender
Dimittender fra januar vælger i den specialgruppe, som de var medlem af under uddannelsen, og
de kan forblive delegerede for gruppen i hele valgperioden.
Valg i Grønland
Alle medlemmer (herunder de studerende) i Grønland udgør en valggruppe, som vælger sine egne
delegerede.
Hovedbestyrelse og kredsformænd
Hovedbestyrelsens medlemmer og de geografiske kredses formænd er forlods valgte som
delegerede.
Pressefotografforbundet, Danske Bladtegnere og Ledere i DJ
Pressefotografforbundet, Danske Bladtegnere og Ledere i DJ er specialforeninger
og vælger ikke delegerede.
Medlemmer af Pressefotografforbundet og Bladtegnerne er også medlemmer af en
medarbejderforening eller en specialgruppe, og vælger delegerede dér.
Medlemmer af Ledere i DJ kan ikke vælge delegerede til delegeretmødet.
Ledere i DJ’s formand er observatør med taleret ved delegeretmødet.

3. VALGFORBUND
Valggrupper kan gå sammen i valgforbund. Det betyder, at to eller flere medarbejderforeninger
og specialgrupper kan gå sammen og udgøre en samlet valggruppe.
I et valgforbund tæller det samlede antal medlemmer i opgørelsen af, hvor mange delegerede
man tilsammen kan vælge.
Meddelelse om valgforbund skal være forbundet i hænde senest den 1. januar.

4. HVOR MANGE DELEGEREDE KAN GRUPPERNE VÆLGE?
Opgørelsestidspunkt
Hvert år den 1. januar opgøres det antal medlemmer, der ifølge forbundets medlemsregister
står i hver enkelt valggruppe.
Antallet af delegerede afhænger af antallet af medlemmer i valggruppen:
5-19 medlemmer ................. 1 delegeret
20-59 medlemmer ............... 2 delegerede
60-119 medlemmer ............. 3 delegerede
Der vælges yderligere én delegeret pr. påbegyndt 60 medlemmer.
Hovedbestyrelsens medlemmer og de geografiske kredses formænd er forlods valgt som delegerede og tæller ikke med i det antal delegerede, som vedkommendes valggruppe har ret til at vælge.
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Hovedbestyrelsesmedlemmet og kredsformanden tæller med i opgørelsen af medlemmer,
som danner basis for antal delegerede, der kan vælges.
En specialgruppes formand er ikke forlods valgt som delegerede. Vedkommende skal vælges
i sin valggruppe og er automatisk valggruppens første delegerede.
Udsendelse af valglister fra DJ’s sekretariat
Umiddelbart efter opgørelsestidspunktet sender DJ’s sekretariat en meddelelse til alle valggrupper
om, hvor mange delegerede valggruppen iflg. forbundets registreringer er berettiget til at vælge.
Som dokumentation for opgørelsen vedhæfter sekretariatet lister med navne på de medlemmer,
der i medlemsregistret står opført i den pågældende valggruppe.
På denne måde konstateres det indimellem, at et medlem er flyttet fra en gruppe til en anden,
men at dette ikke er blevet meddelt til DJ. Der kan også være tale om andre fejl.
Hvis der bliver givet hurtig besked, og hvis flytningen er sket inden opgørelsestidspunktet,
kan sekretariatet korrigere listen og evt. antallet af delegerede.
Suppleanter
DJ’s sekretariat gør i meddelelsen til valggrupperne også opmærksom på, at der skal vælges et
passende antal suppleanter.
Suppleanterne er ikke personlige. Derfor er det meget vigtigt, at man tydeligt markerer den
prioriterede rækkefølge, som suppleanterne skal træde til i ved afbud fra de valgte delegerede.

5. ÆNDRINGER I TILHØRSFORHOLD EFTER OPGØRELSEN
Antal delegerede
Selv om medlemmer flytter til eller fra en valggruppe i tiden mellem opgørelsesdatoen og valgmødet, ændrer det ikke på det antal delegerede, som de respektive grupper allerede har fået ret til
at vælge.
Valgbarhed
Et medlem, der skifter valggruppe i tiden mellem opgørelsesdatoen og valgmødet, skal lade sig
vælge på valgmødet i den nye valggruppe.
Valgte delegerede, der flytter arbejdsplads eller specialgruppe
Delegerede, der er valgt i én valggruppe (medarbejderforening eller specialgruppe), og på
tidspunktet for delegeretmødets afholdelse er flyttet til en anden valggruppe, kan ikke længere
repræsentere den gamle valggruppe som delegeret.
Vedkommende skal meddele dette til DJ’s sekretariat, der sørger for at indkalde en suppleant fra
valggruppen.
Dette gælder dog ikke elevgruppemedlemmer, der er dimitteret i januar. Disse kan deltage i
delegeretmødet på vegne af elevgruppen, selv om de på dette tidspunkt har skiftet status.
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6. VALGMØDERNE
Tidsfrister og varsel
I alle valggrupper skal alle medlemmer indkaldes til valgmøder med mindst 14 dages varsel. DJ’s
sekretariat orienterer om dette i forbindelse med meddelelsen om antallet af delegerede.
BEMÆRK: På grund af corona og myndighedernes anbefalinger har DJ’s hovedbestyrelse
besluttet følgende mulige afvigelse fra vedtægternes bestemmelser om valg af delegerede:
Da det måske ikke bliver muligt at kunne samles fysisk til valgmøder i medarbejderforeninger og
specialgrupper i god tid inden fristen den 15. marts, kan den enkelte valggruppes bestyrelse
beslutte, at valggruppens delegerede vælges på én af de følgende to måder:
Enten A. Online valgmøde: Bestyrelsen for en valggruppe kan beslutte at holde valgmødet
online (eventuelt i forbindelse med en online-generalforsamling).
Valgmødet skal iht. vedtægterne indkaldes med minimum 14 dages varsel.
DJ tilbyder valggrupperne at stille et online afstemnings-program til rådighed.
Eller B. Tilmelding: Bestyrelsen for en valggruppe kan beslutte at erstatte sit valgmøde med
en mulighed for, at de interesserede opstillingsberettigede medlemmer af valggruppen kan
tilmelde sig som delegeret pr. mail til bestyrelsen eller på en formular på valggruppens
hjemmeside.
Beslutningen om dette skal bestyrelsen meddele pr. mail til alle valggruppens medlemmer,
og der skal gives medlemmerne minimum 14 dages frist til at kunne tilmelde sig.
Hvis der tilmelder sig flere interesserede, end valggruppen kan vælge, skal bestyrelsen sende
de opstillede navne ud til en online urafstemning blandt alle valggruppens stemmeberettigede
medlemmer.
DJ kan bistå med at afvikle denne online-afstemning.
Der skal gives medlemmerne et passende antal dage til at stemme.
Stemmetallet afgør, hvem der er valgt som delegerede.
De opstillede, der ikke opnår valg, er suppleanter i prioriteret rækkefølge efter stemmetal
Meddelelse om valgte delegerede og suppleanter
Navnene på de valgte delegerede og suppleanter skal være sekretariatet i hænde senest
den 15. marts. Navnene bedes indsendt til DJ umiddelbart efter, at valgene har fundet sted af
hensyn til arbejdstilrettelæggelsen i forbindelse med forberedelse af delegeretmødet.
Ved fremsendelse af navnene på de valgte delegerede og suppleanter til sekretariatet skal
oplysningerne være bekræftet af både dirigent og sekretær for valgmødet.
Det er kun personer, der er valgt som delegerede eller som suppleanter på valgmøder, som er
indkaldt i henhold til forbundslovene og som er meddelt korrekt og inden den 15. marts, der kan
deltage som delegerede med stemmeret på delegeretmødet.
Med andre ord: Et valg af delegerede er ikke gyldigt, hvis sekretariatet ikke er orienteret
til tiden – uanset at valget har fundet sted.
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7. KLAGER OVER VALG AF DELEGEREDE
Klager over valg af delegerede skal indgives skriftligt til hovedbestyrelsen.
Klager skal være forbundet i hænde senest den 1. april.
Hovedbestyrelsen har den endelige afgørelse i enhver klage over valg af delegerede.
Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at omgøre et valg, kræve nyvalg af delegerede, kritisere en
valghandling og afvise en klage.
I tilfælde af omvalg fastsætter hovedbestyrelsen tidsfrister for gennemførelsen af dette valg.
I tilfælde af klager orienterer dirigenterne delegeretmødet om disse og hovedbestyrelsens
afgørelser i forbindelse med mødets åbning.

/ DJ
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