Valgregulativ vedrørende forbrugervalgte medlemmer til repræsentantskabet for
Fonden Sydfyns Elforsyning.
Formål
Valgregulativet beskriver proceduren og reglerne for gennemførelse af valg af forbrugervalgte medlemmer
til repræsentantskabet for Fonden Sydfyns Elforsyning.
SEF ledes af Fonden Sydfyns Elforsyning, der organisatorisk har et repræsentantskab, som ved afstemning
vælger medlemmer til fondens bestyrelse, og rådgiver denne.
Fondens formål er at drive forsyningsvirksomhed og medvirke til en rationel anvendelse af energi og derved
bidrage til forebyggelse af klimaændringer.
Valg til repræsentantskabet for Fonden Sydfyns Elforsyning
Repræsentantskabet består af 45 medlemmer, hvoraf 30 medlemmer udpeges af Svendborg Byråd og 15
medlemmer vælges af Sydfyns Elforsynings forbrugere. Repræsentantskabet vælges for fire år ad gangen.
Valgperioden følger kommunalvalget.
Repræsentantskabet rådgiver fondens bestyrelse og vælger, ved afstemning, medlemmer til fondens
bestyrelse. Herudover vælger repræsentantskabet, ved afstemning, to medlemmer til bestyrelsen i Flow
Elnet, jf. Elforsyningslovens § 40.
Repræsentantskabsvalget gennemføres i samarbejde med et uafhængigt valgbehandlingsbureau.
Valgret
For at være stemmeberettiget til valg af forbrugerrepræsentanter skal man, når valget offentliggøres, være
registreret som netkunde med en installation, et leveringssted og et aftagenummer. Der er kun én stemme
pr. netkunde (fx en husstand eller en virksomhed inkl. datterselskaber), uanset forbrug og uanset om
netkunden har flere installationsnumre tilknyttet installationsadressen.
I tilfælde af flere stemmer fra samme netkunde, er det den første stemme som er gyldig. Hvis der både
bliver afgivet en elektronisk stemme og afleveret en fysisk stemmeseddel, er det den elektroniske stemme,
som er gyldig.
Valgbar
For at være valgbar som forbrugerrepræsentant skal man dels have rådighed over en elinstallation inden
for Flow Elnet A/S’ forsyningsområde, dels være fast bosiddende netkunde. Hertil kommer, at valgbare
personer skal være myndige og må ikke være under værgemål eller samværgemål.
Man kan ikke vælges, hverken til repræsentantskabet eller til bestyrelsen for fonden eller Flow Elnet, hvis
man:



bestrider en ledende stilling i en konkurrerende virksomhed,
har betydelige kapitalinteresser (over 10 %) i en konkurrerende virksomhed,




bestrider en bestyrelses- eller repræsentantskabspost i en konkurrerende virksomhed, eller
er ansat i SEF koncernen.

Valgbehandlingsbureauet er bemyndiget til at vurdere, hvorvidt man er valgbar.
Forslag til valg af repræsentanter skal være selskabet i hænde senest 6 dage før offentliggørelse af
kandidatlisten, og være underskrevet af mindst 5 stillere, som skal være netkunder i virksomheden.
Kandidatforslag skal indeholde navn, adresse, telefonnummer, aftagenummer samt oplysning om stilling,
arbejdsgiver og eventuel bestyrelsespost i konkurrerende virksomhed. Underskrift kan ske ved brug af
digital signatur, NemID eller anden betryggende elektronisk underskrift.
Personoplysninger behandles i henhold til gældende persondatalovgivning.
En forbruger kan kun være stiller for én kandidat – og ikke for sig selv.
Indkommer der ikke flere forslag til repræsentanter, end der skal vælges, bortfalder den egentlige
valghandling.
Valgprocedure
I forbindelse med offentliggørelse af valg til repræsentantskabet informeres om valgproceduren og
kandidater opfordres til at stille op.
Valget gennemføres med følgende tidsfrister:





Der afsættes 17 dage til opstilling og indkaldelse af kandidater
Herefter afsættes 8 dage til godkendelse af kandidater
Der afsættes 21 dage til valghandlingen
Valget afsluttes og offentliggøres indenfor 8 dage efter valghandlingen

Der udarbejdes for hvert valg en drejebog/kommunikationsplan med datoer og plan for hvordan valget
kommunikeres (massekommunikation (dagblade mv.) i Flow Elnet A/S’ forsyningsområde samt på SEF’s
hjemmeside).
I forbindelse med opstilling skal kandidaterne indlevere en kort præsentation som vises på SEF’s
hjemmeside. Kandidater der ikke er opstillet rettidigt tages ikke i betragtning. Kandidatlisten offentliggøres
på SEF´s hjemmeside og via massekommunikation. Kandidatens placering på kandidatlisten afgøres ved
lodtrækning.
Afstemning
Afstemningen foregår elektronisk via SEF’s hjemmeside. I valgperioden vil der endvidere være opstillet en
PC til brug for afstemning på SEF’s adresse Fåborgvej 44 i Svendborg. Afstemningsproceduren beskrives
nærmere på SEF´s hjemmeside.
Fysisk afstemning (med stemmesedler)
Hvis det ikke er muligt for en forbruger at afgive sin stemme elektronisk, kan man rekvirere en
stemmeseddel hos det eksterne valgbehandlingsbureau. Dette vil fremgå af annoncering ifm. oplysning om

valget. Man kan rekvirere en stemmeseddel inden for valgets første 10 dage, hvis man oplyser navn,
adresse og aftagenummer.
Herefter vil forbrugeren modtage en stemmeseddel/kandidatliste sammen med en adresseret returkuvert.
Denne skal returneres senest den dato, hvor den elektroniske afstemning slutter.
Hvis forbrugeren ikke modtager en stemmeseddel seneste på den fastsatte dato skal man kontakte SEF,
hvorefter der fremsendes en ny og den tidligere stemmeseddel gøres ugyldig.
Frist for returnering af den nye stemmeseddel er den samme som for øvrige stemmesedler. Stemmesedler
skal være det eksterne valgbehandlingsbureau rettidigt i hænde for at blive medtaget.
Når man har afgivet sin stemme, lukkes for yderligere stemmeafgivning for det pågældende aftagenummer.
Stemmeoptælling og valgresultatliste
Stemmeoptælling af både elektroniske og fysiske stemmer foretages af eksternt valgbehandlingsbureau.
Ved stemmeoptælling sikres det, at der kun er én stemme pr. forbruger.
Da der kun kan stemmes på én kandidat, vil en stemmeseddel være ugyldig, hvis der er stemt på mere end
én kandidat, eller hvis det er uklart, hvem den stemmeberettigede har ønsket at stemme på.
De 15 kandidater, der ved optælling har opnået flest stemmer, er herefter valgt til repræsentantskabet.
Ved stemmelighed foretages lodtrækning af det eksterne valgbehandlingsbureau.
Valget er gældende indtil næste valg.
Valgresultatet, offentliggøres via massekommunikation inden for Flow Elnet A/S’ forsyningsområde samt på
valgbehandlingsbureauet.
Udtræden
Hvis en forbrugervalgt repræsentant ønsker det, kan man blive slette fra listen og samtidig udtræde af
repræsentantskabet. Herefter indtræder den højest placerede på listen, der ikke i forvejen er medlem af
repræsentantskabet. I tilfælde af at vedkommende ikke længere er valgbar, slettes vedkommende.

---o0o--Godkendelse
Valgregulativet er godkendt af repræsentantskabet for Fonden Sydfyns Elforsyning den 10.
dd.mm.2020
september 2020

