
 
 
 
Tidsplan for ordinært valg 2019  

HVORNÅR HVAD  HVORDAN 
 

Mandag den 30. september 2019 
 

VALGET UDSKRIVES 
 

Alle valgberettigede orienteres om 
valget pr. mail og valgcirkulæret, 
som bl.a. beskriver, hvad der er 
valg til, offentliggøres på 
valghjemmesiden. 
 

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 12 Valglisterne (din valgret) 
er tilgængelige 
 

Du kan nu logge ind i valgsystemet 
og se, hvilke valg du har valgret til. 
 

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 12 Valgsystemet er åbent for 
opstilling af kandidater på 
kandidatlister 

Hvis du ønsker at stille op kan du 
nu logge ind i valgsystemet og 
indsende din kandidatliste. Alle 
kandidater skal anmeldes på en 
kandidatliste – uanset om du stiller 
op sammen med nogen eller alene 
på din egen liste. 
 

Mandag den 28. oktober 2019 kl. 12 Frist for klager over fejl i 
din valgret 

Du skal inden denne dato rette 
henvendelse til valgsekretariatet, 
hvis du ikke kan logge ind i 
valgsystemet, eller hvis du ikke 
mener du er tildelt den rigtige 
valgret i systemet.  
 

Mandag den 28. oktober 2019 kl. 12 Frist for anmodning om 
anden valgret end den 
tildelte 

Du kan inden denne dato rette 
henvendelse til valgsekretariatet, 
hvis du fx vil anmode om valgret til 
et andet studienævn, end det du er 
tildelt valgret til – dette er især 
relevant, hvis du er ansat som 
videnskabeligt personale, eller hvis 
du læser en uddannelse med 
sidefag. 
 

Mandag den 28. oktober 2019 kl. 12 Frist for indsendelse af 
kandidatliste   

Hvis du ønsker at stille op, skal du 
inden denne dato indsende din 
kandidatliste via valgsystemet. Alle 
kandidater skal anmeldes på en 
liste – dette er uanset om du stiller 
op sammen med nogen eller alene 
på din egen liste. 
 

Fredag den 1. november 2019 kl. 12 Indsendte kandidatlister 
offentliggøres på 
valghjemmesiden 
 

Du kan nu se, hvilke kandidatlister 
og herunder kandidater, der er 
opstillet til de forskellige valg. 
  



 
 
 

Fredag den 8. november 2019 kl. 12 Frist for indsigelse mod 
offentliggjorte 
kandidatlister 
 

Du kan inden denne dato rette 
henvendelse til valgsekretariatet, 
hvis du har indsigelser. 
 

Fredag den 8. november 2019 kl. 12 Frist for indsendelse af 
listeforbund 

I kan inden denne dato indsende 
listeforbund til valgsekretariatet, 
hvis to eller flere kandidatlister 
ønsker at støtte hinanden. 
 

Onsdag den 13. november 2019 kl. 14 Offentliggørelse af 
fredsvalg, godkendte 
kandidatlister og 
indsendte listeforbund 
 

Den bliver denne dag offentliggjort, 
hvilke valg der kræver afstemning, 
hvilke kandidatlister, der er 
endelige samt hvilke listeforbund, 
der er indsendte. 
 

Mandag den 18. november 2019 kl. 12 Frist for indsendelse af 
kandidatpræsentationer til 
valgsekretariatet 
 

Alle opstillede kandidater kan inden 
denne dato indsende en 
præsentation af sig selv til 
valgsekretariatet, som kommer til at 
blive vist på valghjemmesiden.  
 

Onsdag den 20. november 2019 kl. 14 Frist for indsigelse mod 
listeforbund 

Du kan inden denne dato rette 
henvendelse til valgsekretariatet, 
hvis du har indsigelser. 
 

Fredag den 22. november 2019 kl. 14 Offentliggørelse af 
godkendte listeforbund og 
kandidatpræsentationer 
 

Denne dag bliver de endelige 
listeforbund offentliggjort. Det er nu 
også muligt at læse om de 
opstillede kandidater på 
valghjemmesiden. 
 

 
Valgafstemning: 
 
Mandag den 25. november kl. 9 til 
torsdag den 28. november 2019 kl. 14 

Elektronisk 
stemmeafgivning 

Du kan i dette tidsrum via 
valgsystemet afgive stemme til de 
valg, du har valgret til.  
 

Fredag den 29. november 2019 cirka 
kl. 12.30 (Fredrik Bajers Vej 7K, 
mødelokale 0.03) 

Valgopgørelse Valgudvalget opgør de afgivne 
stemmer på et åbent 
valgudvalgsmøde, som alle med 
interesse for valget kan overvære.  
 

Fredag den 29. november 2019  Offentliggørelse af 
valgresultat 

Når valgopgørelsen er afsluttet på 
det åbne valgudvalgsmøde, er 
valgresultatet offentligt. Resultatet 
bliver tilgængeligt på 
valghjemmesiden senest mandag 
den 2. december 2019 kl. 14. 
 

Mandag den 9. december 2019 kl. 14 Frist for klager over valget 
 

Du kan inden denne frist klage over 
valget.  


