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19. januar 2017 

 
 

Suppleringsvalg af medarbejderrepræsentanter til koncernbestyrelser 
 
Som konsekvens af fratrædelser blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i vores 
koncernbestyrelser skal de ledige pladser suppleres op ved et suppleringsvalg. 
 
Medarbejdernes bestyrelsesrepræsentanter og suppleanter vælges for en periode på 2 år svarende 
til resten af den ordinære valgperiode. 
 
Koncernvalgene er fastlagt til torsdag 16. marts 2017, kl. 13.00 
 
Der skal vælges til følgende koncerner: 
 
NORDJYSKE Medier A/S er moderselskab for Nordiske Medier A/S, Nordiske Medier A/S, Aalborg, 
Nordiske Medier A/S, København og Jubii A/S.  Der skal suppleres op med: 
 
1 koncernrepræsentant + 1 suppleant. 
  
 NORDJYSKE Holding A/S er moderselskab for NORDJYSKE Medier A/S med datterselskaber. Der skal 
suppleres op med: 
 
1 koncernrepræsentant + 1 suppleant 
 
Aalborg Stiftstidende A/S er moderselskab for NORDJYSKE Holding A/S med datterselskaber. Der 
skal suppleres op med: 
 
1 koncernrepræsentant + 1 suppleant 
 
Aalborg Stiftstidendes Fond er moderselskab for Aalborg Stiftstidende A/S med datterselskaber. 
Der skal suppleres op med: 
 
1 koncernrepræsentant + 1 suppleant 
 
 



 

Valgmænd: 
 
Suppleringsvalg til koncernbestyrelserne finder sted som indirekte valg. Det betyder at et 
valgmandskollegium, bestående af repræsentanter fra koncernselskaberne, stemmer på de 
opstillede kandidater. Der skal udpeges 2 valgmænd fra hvert selskab og disse to har tilsammen ret 
til 4 stemmer pr. påbegyndt 35 medarbejdere i selskabet. Valgmandskollegiet består af de 
medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i de enkelte selskaber og hvis der ingen er valgt, så skal 
medarbejderne i det enkelte selskab udpege valgmænd til lejligheden. 
 
I suppleringsvalgene til koncernbestyrelserne skal der derfor udpeges 2 valgmænd fra hver følgende 
selskaber: 
 
NORDJYSKE Medier A/S (medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen er valgmænd) 
Jubii A/S 
Nordiske Medier A/S 
Nordiske Medier A/S, Aalborg 
Nordiske Medier A/S, København (inkl. Seapress) 
 
Valgmænd og suppleanter skal være udpeget og navnene meddelt valgudvalget senest 
Torsdag 9. februar 2017, kl. 12.00. Meddelelse om valg af valgmænd sendes til valgudvalgsmedlem, 
personalechef Lise Olesen, NORDJYSKE Medier A/S. 
 
Kandidatopstilling: 
 
Samtidig indkaldes hermed kandidater til valgene. Valgbar er enhver stemmeberettiget 
medarbejder, som har været ansat uafbrudt i 12 måneder forud for valgdatoen, og som er fyldt 18 
år på valgdatoen. 
 
Kandidatforslag skal være medlem af valgudvalget, koncern personalechef Lise Olesen, NORDJYSKE 
Medier A/S, i hænde senest 9. februar 2017, kl. 12.00. 
 
Kandidatforslag afleveres til: Lise Olesen, Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø eller sendes pr. mail: 
lise.olesen@nordjyske.dk 
 
Forslag skal indeholde oplysninger om kandidatens stilling, navn, bopæl og eventuelle faglige 
tillidserhverv i koncernen, samt det selskab hvori den pågældende kandidat er ansat. Endvidere skal 
det udtrykkeligt fremgå, hvilket kandidatur den pågældende foreslås til – 
koncernbestyrelsespost/suppleant og i hvilken koncern.  
 
Der anvendes én kandidatliste for kandidater, der stiller op som medarbejderrepræsentanter, og én 
liste for kandidater, der stiller op som suppleanter. Suppleanter vælges som personlige suppleanter 
og der vælges derfor kun det antal suppleanter, der svarer til antallet af repræsentanter.  
 
Forslag kan fremsættes af enhver stemmeberettiget medarbejder og skal fremsættes med oplysning 
om forslagsstillerens identitet. Samtidig med udsendelsen af denne bekendtgørelse er listen over 
de stemmeberettigede offentliggjort og kan ses på lønkontoret hos medlem af valgudvalget, Anna-
Marie H. Jespersen. Anonyme forslag modtages ikke. Foreslåede kandidater afgør selv, hvorvidt de 



 

overhovedet ønsker opstilling. En kandidat kan opstilles til flere valg, men ikke samtidigt til en 
bestyrelsespost og en suppleantpost i det samme valg. 
 
Hvis der ikke foreslås flere kandidater, end der skal vælges, kan der etableres fredsvalg, under 
forudsætning af at alle kandidater kan tilslutte sig dette, og at der blandt kandidaterne kan opnås 
enighed om, hvem de opstillede suppleantkandidater skal være suppleanter for. I så fald bortfalder 
valghandlingen, og de opstillede kandidater betragtes som valgt. Hvis der opstilles flere kandidater 
til bestyrelses- eller suppleantposterne, end der skal vælges, offentliggøres kandidatlisterne senest 
2 uger før valget. 
 

Venlig hilsen 

På valgudvalgets vegne 

Lise V. Olesen 
Personalechef 
 


