
 

Vi gør klar til valg! 
Selvom de kommende valg til Byråd, Regionsråd og Folketing kan synes langt væk, er vi i SF Gladsaxe travlt 

optaget at få de formelle rammer på plads. Du kan i dette nyhedsbrev læse mere om valgforberedelserne. 

Om hvordan du kan være med til at lægge rammerne for valgene og ikke mindst om muligheden for at stille 

op som kandidat til Gladsaxe byråd. 

De formelle rammer om opstilling af kandidater til kommunalvalget er på plads. 
SF Gladsaxe holdt medlemsmøde den 19. oktober, hvor de formelle rammer for opstilling af kandidater 

blev lagt fast. Det blev besluttet, at rækkefølgen af kandidaterne på stemmesedlen vil blive bestemt af 

medlemmerne af SF Gladsaxe ved en urafstemning.  Det blev besluttet, at de stemmer, som ikke bliver 

givet på en konkret kandidat, vil blive fordelt efter kandidaternes placering på stemmesedlen.  

Datoen for urafstemningen for valg af rækkefølge for kandidater til kommunalvalget er endnu ikke fastlagt. 

Det vil der blive orienteret om i det næste nyhedsbrev. 

Opstilling af kandidater til kommunalvalg 2021 
Alle medlemmer af SF-Gladsaxe kan stille op som kandidater til kommunalvalget i 2021. Hvis du har lyst til 

at stille op – eller høre mere om hvad det går ud på. Kan du kontakte mig på telefon 3010 9662 eller mail sf-

gladsaxe@protonmail.com. 

I opstillingen skelner vi imellem A-liste kandidater og B-liste kandidater. Det blev besluttet på 

medlemsmødet den 19. oktiber, at der skal opstilles 5 kandidater på hver liste. A-listen er for dem, der går 

målrettet efter at blive valgt til byrådet mens B-listen er for dem, der primært vil vise deres støtte til 

partiet.  

Kandidater på A-liste vil stå øverst på stemmesedlen i en rækkefølge afgjort ved urafstemning blandt alle 

medlemmer af SF-Gladsaxe. Rækkefølgen af B-listekandidater vil blive afgjort på et medlemsmøde. Datoen 

for medlemsmødet er endnu ikke aftalt, men vil blive annonceret i det næste nyhedsbrev. Alle 10 

kandidater vil fremgå af stemmesedlen.  

Da medlemsmøde med opstilling af kandidater skal foregå virtuelt, vil jeg meget gerne have 

forhåndstilkendegivelser på mulige A-liste kandidater senest den 8. november. 

Virtuelt medlemsmøde med opstilling af kandidater til kommunalvalget 2021 
På grund af Covid19 bliver medlemsmødet den 11. november holdt virtuelt via TEAMS. På opstillingsmødet 

vil A-liste kandidater have mulighed for at præsentere sig selv og deres politiske mærkesager. Alle 

mødedeltagere har mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne. Hvis der er mere end fem A-liste 

kandidater, vil der blive foretaget en elektronisk afstemning via FORMS, som er tilknyttet TEAMS.  

Tilmelding til medlemsmødet til mig senest den 9. november på telefon 3010 9662 eller mail sf-

gladsaxe@protonmail.com. Du vil efterfølgende modtage en mail med link og vejledning til TEAMS. 

 

 

Nyhedsbrev oktober 2020 
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Serdal Benli er folketingskandidat for SF-Gladsaxe 
Jeg er glad for at kunne fortælle, at medlemsmødet i SF-Gladsaxe den 19. oktober valgte det nuværende 

byrådsmedlem for SF-Gladsaxe og næstformand for SF Serdal Benli til SF Gladsaxes folketingskandidat til et 

kommende folketingsvalg. 

 

 

Urafstemning om placering af storkredsens folketingskandidater på stemmesedlen fra den 

6. november. 
Københavns omegnsstorkreds (som SF-Gladsaxe er en del af) valgte på et fællesmøde den 21. september 

2020, at storkredsens kandidater skal placeres på stemmesedlen efter opstillingsformen ”Enkeltopstilling i 

kreds + prioriteret sideordnet anmeldelse”. Det betyder, at Serdal Benli vil stå øverst på stemmesedlen her 

i Gladsaxe, mens hans placering på stemmesedlerne i de andre kredse vil blive afgjort ved en urafstemning 

blandt alle partimedlemmer i hele storkredsen. Urafstemningen afholdes mellem den 6. og den 24. 

november, så hold øje med jeres mail og husk, at deltage i valget. 

Kandidater til regionsrådsvalget i 2021 
Der skal også vælges kandidater til regionsrådet. Her har man valgt en ved repræsentantskabsmødet den 

24. september den sideordnede opstillingsform. Kandidaterne vil blive valgt ved en samlet urafstemning, 

hvor alle medlemmer af SF i Region Hovedstaden. Mere herom i næste nyhedsbrev. 

Indtil nu har SF-Gladsaxe ikke opstillet nogen kandidat til regionsrådsvalget. Så hvis du har en 

regionsrådspolitikker i maven, så kontakt mig hurtigst muligt. 

 

Med venlig hilsen 

Signe Ejersbo 

Formand for SF-Gladsaxe 

Telefon: 30109662 

Mail: sf-gladsaxe@protonmail.com 
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