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Valget til næstformand i KLF 2022 

 

De to opstillede kandidater til næstformandsvalget er: 

 

Inge Margrethe Thomsen, Skolen på Islands Brygge 

Janne Riise Hansen, Frejaskolen 

 

Der stemmes ved at sætte ét kryds ud for den foretrukne kandidat. 

 

Afstemning 23. marts til 30. marts 

Afstemningen går i gang onsdag 23. marts kl. 8.00 og fortsætter til onsdag 30. 

marts kl. 16.00. Valget foregår ved elektronisk urafstemning. Resultatet vil 

foreligge onsdag 30. marts kl. 18.00 på hjemmesiden. 

 

Alle der har en mailadresse i medlemssystemet vil få tilsendt en mail med 

adgangskode. På hjemmesiden vil der desuden være et link til NemID, som kan 

benyttes, hvis foreningen ikke har ens mailadresse eller mailen med link er 

bortkommet. 

 

På KLF's hjemmeside www.klfnet.dk kan du se kandidaternes foto, læse om 

kandidaterne, se video og høre deres tale fra opstillingsgeneralforsamlingen.  

 

Valg til den øvrige bestyrelse og supplerende kongresdelegeret 

Afstemningen går i gang fredag 1. april kl. 8.00 og fortsætter til onsdag 6. april 

kl. 16.00. Valget foregår ligeledes ved elektronisk urafstemning. Resultatet vil 

foreligge onsdag 6. april 2022 kl. ca. 18.00 på hjemmesiden.  

 

Stemmefremmende aktiviteter ved de to afstemninger 

For at fremme en høj valgdeltagelse har bestyrelsen besluttet følgende: 

Der er 1000 kr. til hver KLF-afdeling, der kommer over en stemmeprocent på 80 

% af de stemmeberettigede i afdelingen. Dog skal KLF-afdelinger med under 10 

medlemmer have en valgdeltagelse 90 %. 

https://klfnet.dk/valg-2022/kanditatoversigt


 

Blandt alle KLF-afdelinger med over 25 medlemmer og med en stemmeprocent på 

mere end 80 % af de stemmeberettigede i afdelingen trækkes der lod om et 

gæstebesøg af en pølsevogn til et arrangement på skolen, 

Stemmeprocenterne opgøres samlet for de to afstemninger. 

 

Stemmeprocenten kan følges via et link på hjemmesiden. 

 

Tillidsrepræsentanterne er ikke forpligtet til at videresende materiale fra enkelte 

kandidater. Tillidsrepræsentanter kan henvise medlemmerne til at søge 

oplysninger om de enkelte kandidater på KLF´s hjemmeside. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ivan Jespersen   / Jacob Sønderby Pedersen 


