Valg af tillidsrepræsentant – sådan gør I

Køreplan for valg af tillidsrepræsentant
Start med at kontakte FOA Køge-afdelingen.
Afdelingen har en lokal valgprocedure for gennemførelse af TR-valg.
Både arbejdsgiverne og FOA Køge lægger vægt på, at der er valgte tillidsrepræsentanter på alle de
arbejdspladser, hvor det er muligt. Og Ifølge aftalen skal du som valgt tillidsrepræsentant, ”gøre dit bedste
for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold”.
En virksomhed med minimum 5 medarbejdere kan vælge en tillidsrepræsentant.
Valgperioden er 2 årig.
Valget skal finde sted på sådan en måde, at alle medarbejdere, som er beskæftiget i virksomheden eller
afdelingen på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget.
1/3 del af stemmerne skal have stemt på vedkommende.

Før valget
Du/I skal orientere jeres ledelse om, at I gerne vil vælge en tillidsrepræsentant samt bede om lov til at
måtte afholde valg i arbejdstiden.
Hvem kan stille op som tillidsrepræsentant? Det kan alle organisteret ansatte, som har været beskæftiget i
virksomheden i minimum 6 måneder.
Hvis du og dine kollegaer har et ønske om, at der skal deltage en repræsentant fra FOA Køge ved selve
valghandlingen, kontakter I FOA Køge.
Alle medarbejdere indbydes til valgmøde uden deltagelse af ledelsen.
Hvem kan stemme? Det kan alle.

Valgprocedure
Opstilling til tillidsrepræsentant valg med frist.
Der indkaldes til møde mindst en måned før, med en frist på at opstille sit kandidatur 14 dage før selve
valgdagen.
Indkaldelsen til mødet kan foregå ved at sætte en dagsorden op, og evt., den omdeles mindst en måned
før. Dagsordenen skal indeholde dato, tid og sted.
Hvis en eller flere kollegaer har indgivet sit kandidatur skal de skrives på dagsordenen under punktet:
opstillede kandidater. 14 dage før valget lukkes punktet og derved fremgår det hvem der opstiller. Der kan
ikke opstilles efter denne frist!
Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller med BREVSTEMME. Husk at tage hensyn til dem, der
arbejder på deltid, aften/nat eller har ude gående opgaver. Disse kan evt. forud for valget afgive deres
stemme pr. brev.
Ønsker man at brevstemme kan brevstemmer indgives til FOA Køge eller TR. Brevstemmer er kun gyldige
med påskrevet fødselsdato.
Den som har indkaldt til mødet byder velkommen og fortæller om baggrunden for valget.
Der vælges to stemmetællere.
Navnene på kandidaterne til valget læses op.
De opstillede kandidater til valget skal have mulighed for at præsenterer sig selv og deres intention med at
opstille som tillidsrepræsentant.
Der foretages en skriftlig afstemning.
Under stemmeprocessen er det god skik ikke at forlade lokalet.
Stemmesedlerne indsamles og tælles op, hvorefter resultatet bekendtgøres, det er stemmetællerne, der
gør det.
Ved stemmelighed mellem to kandidater skal valgproceduren gennemføres igen samme dag.

Efter valget
Efter valget skal FOA Køge have besked om hvem der er blevet valgt. Det foregår via et valgskema, som skal
udfyldes og sendes til afdelingen.
Valgskema finder du på tillidszonen under skema til registrering og anmeldelse af tillidshverv.
Det er en god ide at medsende en liste til FOA Køge med for-og efternavne på dem, der har deltaget i
valghandlingen.
Når FOA Køge har modtaget skema og liste, så godkendes valget af afdelingen og forbundet, som sender en
orientering videre til arbejdsgiverforeningen. Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af forbundet, idet
det påser, at reglerne i de forstående paragraffer om valg og valgbarhed er opfyldt.

Herefter vil FOA Køge tilbyde uddannelse til den nyvalgte tillidsrepræsentant og introducere den valgte til
hvervet.

