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1) Valggruppe:   
2) Organ hvortil der opstilles:  
3) Evt. 
repræsentationsområde: 

 

4) Der ønskes: (sæt x) ___ Listeopstilling ___ Sideordnet opstilling 

5) Listenavn: 

 
6) Følgende personer opstiller: 
Løbenr. ved 

listeopstilling 
Kandidatnavn/e 
(blokbogstaver) 

Stillingsbetegnelse el. 
Studium 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
7) Undertegnede kandidat/kandidater erklærer sig herved villig til at modtage 
valg: 

Dato Underskrift CPR-nummer 

   

 



8) Stillere: (Undertegnede er stillere for ovenstående kandidat(er) og bekræfter 
ved underskriften, at elektronisk offentliggørelse må finde sted) 
Navn: Underskrift CPR-nummer Stilling/Studium 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

9) Henvendelse vedrørende listen sker til:  
 
_______________________________________ 
 



Vejledning vedrørende udfyldelse af kandidatliste 
 

1. Under valggruppe angives om der er tale om VIP I, TAP II eller STUD III. 
2. Her angives hvilket kollegialt organ der opstilles til. 
3. Såfremt valgområdet er opdelt i repræsentationsområder, skal der hér 

angives indenfor hvilket område opstillingen vedrører. 
4. Her angives om man ønsker listeopstilling eller sideordnet opstilling. Ved 

listeopstilling optræder kandidaterne i prioriteret rækkefølge; listestemmerne, 
dvs. de ikke-personlige stemmer, tillægges kandidaterne i den angivne 
rækkefølge. Ved sideordnet opstilling er det alene kandidaternes personlige 
stemmer der afgør hvem der vælges. Såfremt intet angives, accepterer 
kandidaterne og stillerne listeopstilling. 

5. Såfremt listen ønsker opstilling under et bestemt navn, skal dette angives her. 
Hvis intet navn angives, da vil Valgsekretariatet tildele listen et navn i stil med 
Liste A, Liste B etc. Valgsekretariatet forbeholder sig ret til at afvise listenavne 
der virker anstødelige eller som skønnes i modstrid med dansk lovgivning. 

6. Husk præcis stillingsbetegnelse eller aktuel studieretning. 
7. Med underskrift accepterer kandidaten, at i samme øjeblik listen er afleveret til 

valgudvalget, eller dettes repræsentanter, er vedkommende villig til at 
modtage valg, og at opstillingen ikke kan trækkes tilbage. CPR-nummer skal 
angives, men offentliggøres ikke. 

8. Listen skal indeholde mindst 5 stillere (studienævn og råd), dog mindst 25 
stillere til bestyrelsesvalget. Stillere skal med underskrift og CPR-nummer 
angive, at de ønsker ovenstående kandidater opstillet. CPR-nummer skal 
angives, men det er kun stillerens navn, der offentliggøres. Kandidater er 
automatisk stillere for listen. For at virke som stille skal man have valgret til 
pågældende valg. Det anbefales, at listen indeholder flere stillere end det 
krævede minimum, da der ikke sjældent optræder stillere, som ikke har 
valgret til det pågældende valg. 

9. Såfremt der ikke anføres kontaktperson er det 1. stiller der virker som dette. 
Kontaktpersonen behøver ikke være kandidat eller stiller for listen. 

10. Kandidatlisten inkl. stillere offentliggøres og fremlægges i elektronisk form på 
valgets hjemmeside, hhv. SDUnet / MitSDU. Stillere godkender ved sin 
underskrift på kandidatlisten at denne offentliggørelse finder sted. 

 
Generelt: Såfremt listen ikke er udfyldt korrekt afvises listen som udgangspunkt. Det 
påhviler kandidaten/listen selv, at tilse at reglerne overholdes. I tvivlstilfælde kontakt 
Valgsekretariatet på valg@sdu.dk. 
 
Den udfyldte kandidatliste skal være Valgsekretariatet, Campusvej 55, Odense, 
i hænde senest fredag d. 9. nov. 2020 kl. 12.00 – gerne på mail valg@sdu.dk. 
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