Afstemningsvejledning
Alle stemmeberettigede medlemmer pr. 1.8.2009 kan deltage i afstemningen om valg af Dansk Sygeplejeråds formand.
Til afstemningen kan du anvende én af følgende afstemningsmetoder:
•
Elektronisk valgkort
•
Internettet (via DSR’s hjemmeside)
•
SMS
•
Brevstemme (stemmesedlen er på forsiden af dette ark)
Valget afsluttes den 13. september 2009 kl 23:59 for elektronisk afgivne stemmer og SMS-stemmer og den
14. september 2009 kl. 9:00 for brevstemmer.
Afstemning via internettet:
Hvis du har registreret din mailadresse på www.dsr.dk ”Mit DSR” vil du den 31. august modtage et elektronisk
valgkort, der indeholder et direkte link til den elektroniske afstemning.
Hvis du ikke har en registreret mailadresse, kan du gå direkte ind på hjemmesiden www.dsr.dk/formandsvalg2009
og deltage i afstemningen. Når du stemmer via internettet, skal du bruge din pinkode, som du finder på forsiden af
dette ark.
Vi opfordrer til at gøre brug af de elektroniske afstemningsformer.
Afstemning via SMS:
Stemmer du via SMS, skal du skrive følgende: DSR <mellemrum> din fødselsdato (6 cifre) <mellemrum> pinkode
<mellemrum> Grete Christensen eller Irene Hesselberg. Beskenden skal sendes til 1919.
•
•
•

Ønsker du at stemme på Grete Christensen, skal SMS’en se således ud:
DSR ddmmåå pinkode Grete Christensen – sendes til 1919
Ønsker du at stemme på Irene Hesselberg skal SMS’en se således ud:
DSR ddmmåå pinkode Irene Hesselberg – sendes til 1919
Ønsker du at stemme blankt, skal SMS’en se således ud:
DSR ddmmåå pinkode blank – sendes til 1919

Det er ikke muligt at stemme via SMS fra udlandet.
Afstemning via brev:
Der må kun sættes ét kryds på stemmesedlen. Krydset skal angives med blå eller sort kuglepen og placeres i den anførte
rubrik. Hvis du har fortrudt din afkrydsning, skal feltet skraveres tydeligt, og nyt kryds skal sættes i den ønskede rubrik.
Stemmesedlen skal returneres i den vedlagte svarkuvert – ellers er stemmesedlen ugyldig. Svarkuverten skal returneres
enten via postvæsenet eller ved aflevering direkte i Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.
Svarkuverten kan ikke afleveres på et kredskontor.
Stemmesedlen er ugyldig, hvis:
•
Der er skrevet andet end kryds eller flere krydser end tilladt
•
pinkoden nederst på siden er ulæselig
•
der modtages mere end én stemmeseddel fra et medlem, er alle stemmeafgivelser ugyldige.
Du skal kun afgive én stemme. Hvis du har stemt både pr. brev og elektronisk, så er alle dine stemmeafgivelser
ugyldige.
Hvis du har udfyldt stemmesedlen forkert eller mistet den, vil det være muligt at rekvirere en ny frem til den
7. september kl. 10:00. Henvendelse skal ske telefonisk til Dansk Sygeplejeråd, Anne Reimer-Nielsen
telefon 46 95 41 46.
Hvis du har mistet din pinkode er det muligt rekvirere en ny frem til den 11. september kl. 16:00. Henvendelse skal ske
telefonisk til Assembly Voting support på telefon 26 12 25 20.
Såfremt du brevstemmer, skal svarkuverten være os i hænde senest den 14. september kl. 9:00. For at være sikker på, at
svarkuverten når rettidigt frem, skal den være afleveret til postvæsenet senest den 10. september. Medlemmer bosat i
udlandet skal sætte frimærke på svarkuverten.
Revisionsfirmaet Deloitte er garant for valgets anonymitet og overvåger optællingsprocessen for at sikre, at
optællingsresultatet svarer til de afgivne stemmer.
Eventuelle spørgsmål vedrørende afstemningen kan rettes til Dansk Sygeplejeråd, Anni Christensen telefon 46 95 41 51
eller Anne Reimer-Nielsen telefon 46 95 41 46.

