Udkast til tids- og handleplan for afvikling af ældrerådsvalg 2021
Endelig tids- og handleplan vil afhænge kraftigt af Kommunalbestyrelsens behandling af indstillingerne fra Ældrerådet og forvaltningen, da planen vil blive koordineret med tids- og handleplan for kommunalvalget.

9. marts

Møde i valgudvalget.

April

Sagsfremstilling om ældrerådsvalg behandles i CG og DIR primo april og i SSU
den 14. april, ØU den 20. april og KB den 28. april.

Maj/juni

Orientering om afvikling af ældrerådsvalget 2021 via presseomtale i Stevnsbladet
(Ældrerådets egen beskrivelse) og orientering på kommunens hjemmeside.

Medio august

Annoncering i Dagbladet og Stevnsbladet med opfordring om at opstille som kandidat til ældrerådsvalget – samt om opstillingskriterier. (Annonce godkendes i Ældrerådet den 7. juni eller via mailkorrespondance).

17. august

Sidste frist for ovennævnte annoncering og nedsættelse af valgbestyrelse.

August/september

Møde i valgbestyrelsen.

14. september

Sidste frist for indlevering af kandidatanmeldelse.

21. september

Sidste frist for berigtigelse af mangler ved kandidatanmeldelse.
Sidste frist for tilbagekaldelse af kandidatanmeldelse.
Sidste frist for opfyldelse af bopæls- og alderskrav.

22. - 24. september

Fotografering af kandidater til annonce og oplysningsmateriale.
Stemmesedler bestilles.

Primo oktober

Annoncering i Stevnsbladet og Dagbladet med billede af de opstillede kandidater
samt orientering om mulighed for brevafstemning. (Annonce godkendes i Ældrerådet den 20. september).

5. oktober

Brevstemmeafgivning begynder.

26. oktober

Brevstemmeafgivning på plejecentre og egen bolig begynder.

Primo november

Annoncering om udsendelse af valgkort samt presseomtale om ældrerådsvalget og
de opstillede kandidater. (Annonce godkendes i Ældrerådet via mail).

12.november

Sidste dag for afgivelse af brevstemmer.

16. november

Valgdag.

18. november

Optælling/opgørelse af valget.
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19. november.

Breve sendes direkte til de opstillede kandidater.
Valget offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Annonce vedr. valgresultat sendes til Stevnsbladet og Dagbladet.

Ultimo november

Annoncering af valgresultatet i Stevnsbladet og Dagbladet.

Senest 1. december

Det nye Ældreråd konstituerer sig med formand og næstformand jf. vedtægt for
Stevns Ældreråd § 6, stk. 1.

Januar 2022

Det nye Ældreråd tiltræder med funktionsperiode 1. januar 2022 til 31. december
2025.
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