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Århus Lærerforenings retningslinjer ift. hovedstyrelsesvalg  

og støtte til kandidater 
 

-Vi ønsker en fair valgkamp med stor medlemsopbakning 
 

 Styrelsen tager politisk stilling til anbefaling af kandidater. Styrelsens beslut-

ning kommunikeres af ÅLF’s sekretariat.  

 

 Det enkelte styrelsesmedlem kan, udover at tilkendegive sin politiske stilling 

til styrelsen, personligt deltage som stiller osv. for enkeltkandidater. 

 

 De lokale kandidater fra ÅLF, der stiller op til hovedstyrelsesvalget, kan få ad-

ministrativ støtte til at producere plakater, tryksager, indlæg etc. For at sikre 

en ensartethed i forhold til de lokale kandidater, skal aftaler om sekretariatsbi-

stand eller brug af kontorhold, aftales på forhånd med formandskabet. 

 

 ÅLF giver økonomisk støtte til kredsens kandidater. Kandidater kan i forbin-

delse med valgkamp få dækket udgifter, for et af styrelsen fastsat beløb. Kan-

didater laver udlæg og får godtgjort beløbet via bilag. 

 

 ÅLF samarbejder med de øvrige kredse i KS-Ø i forhold til at sikre en høj 

stemmeprocent. 

 

 Der oprettes et link på ÅLF’s hjemmeside med henvisning til DLF’s 

valghjemmeside. Den kommunikation, kandidaterne måtte ønske at distribu-

ere via ÅLF’s elektroniske platforme, skal derfor ske via folkeskolen.dk. ÅLF’s 

egen hjemmeside og Facebookside skal ikke anvendes til personlige indlæg.  

 

 ÅLF distribuerer ikke fysisk valgmateriale. Dette gælder såvel lokale som øv-

rige kandidater. Elektronisk valgmateriale distribueres derimod gerne til de 

lokale tillidsrepræsentanter. Som udgangspunkt kan det forventes, at materi-

ale, der bedes distribueret, afsendes fra ÅLF senest 3 dage efter modtagelse. 

 

 ÅLF forpligter sig på at arbejde for, at den lokale valgdeltagelse på alle 

arbejdspladser, bliver så høj som overhovedet mulig.   

 

 

Ovenstående vedtaget på styrelsesmøde 6. juni 2019. 
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