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Valg til CS Hovedbestyrelse 

Den nuværende hovedbestyrelse er fuld af dygtige og kompetente medlemmer, men sidder du med 

politiske ambitioner, og brænder du for fagforeningsarbejdet, har du nu chancen for at melde dit 

kandidatur.  

Da CS fik nye vedtægter i februar i år, blev der nemlig ændret ved processen til valg til hovedbestyrelsen, så 

det nu er mere tydeligt, hvordan man opstiller, hvordan man kan føre valgkamp og i sidste ende, hvordan 

man bliver valgt. 

Ifølge de nye vedtægter, der trådte i kraft 9. februar, består CS hovedbestyrelse af: 

• Formanden 

• Næstformanden 

• Fire hovedbestyrelsesmedlemmer fra flyvevåbnet 

• Fire hovedbestyrelsesmedlemmer fra hæren 

• Fire hovedbestyrelsesmedlemmer fra søværnet 

• To hovedbestyrelsesmedlemmer fra den civile gruppe 

• To hovedbestyrelsesmedlemmer fra Beredskabsstyrelsen 

Derudover vil der også være samme antal suppleanter for hovedbestyrelsesmedlemmerne. 

Som hovedbestyrelsesmedlem bliver du valgt for én kongresperiode ad gangen. Hvis du i løbet af 

kongresperioden ikke længere er tjenestegørende inden for Forsvarsministeriets område, fratræder du som 

hovedbestyrelsesmedlem. Hvis du skifter værn i kongresperioden, og dermed ikke længere er tilknyttet den 

valgruppe, som du er valgt ind af, skal du også udtræde af hovedbestyrelsen. Afgående 

hovedbestyrelsesmedlemmer erstattes af suppleanten. 

Hvad laver man i CS hovedbestyrelse? 

I hovedbestyrelsen drøftes der politik for hele CS, og man dykker som udgangspunkt ikke ned i enkelte 

sager. Det er de overordnede linjer og politiske mærkesager, der drøftes. Det kunne for eksempel være 

arbejdsmiljøpolitik, uddannelsespolitik, overenskomst, seniorpolitik, HR-strategi og andre områder, der går 

på tværs af værn og funktioner.  

Det betyder ikke, at du helt skal glemme dit tilhørsforhold, når du sidder til hovedbestyrelsesmøderne, med 

det er de store linjer, der drøftes og ikke de mere værnsspecifikke problematikker, som man behandler i 

samarbejdsudvalgene. 

Hvor meget tid skal jeg bruge på at være hovedbestyrelsesmedlem? 

CS hovedbestyrelse har omkring 10 – 12 møder om året, der som udgangspunkt afholdes i CS huset i 

København. Som medlem af CS hovedbestyrelse forventes det som minimum, at du har en solid 

baggrundsviden om de ting, der skal drøftes på møderne, hvorfor du skal forvente, at der vil være 
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rapporter, notater, forslag og lignende, som du skal læse og dykke ned i. Dette vil ofte være noget, der skal 

gøres i din fritid. Derudover vil der være møder i valggrupperne – både din egen og evt. andre valggrupper, 

ligesom det selvfølgelig forventes, at du deltager i CS konferencer. 

Skal jeg være tillidsrepræsentant for at sidde i hovedbestyrelsen? 

Alle medlemmer af CS har mulighed for at stille op til CS hovedbestyrelse. Det kræver ikke, at du har et 

tillidshverv. Det er dog en stor fordel, at du ved, hvad der sker i samarbejdsudvalg, osv., samt at du har en 

viden om CS’ politiske opbygning. Det er derudover en fordel, hvis du er et velkendt ansigt i din valggruppe i 

forhold til at få den nødvendige opbakning til dit kandidatur. 

Hvor og hvornår skal jeg melde mit kandidatur? 

Dit kandidatur skal meldes til CS inden 1. juli 2022 ved at sende en mail til sekretariatschef Finn Bengtsen 

(finn@cs.dk). Dit kandidatur bliver behandlet fortroligt frem til deadline. 

Hvordan foregår valghandlingerne?  

Hvis antallet af opstillede kandidater går lige op med antallet af pladser til hovedbestyrelsen og 

suppleanter, er der ingen grund til at holde yderligere valghandlinger i de enkelte valggrupper. I så fald vil 

valggruppen blot indstille de opstillede kandidater til Kongressen og det vil herefter blive afklaret på dagen. 

Er der flere kandidater, end der er pladser, skal der afholdes valg i vaggruppen. Eventuelle valg vil blive 

afholdt på valggruppemøder i starten af september – forventeligt i uge 36, idet valgene skal være afholdt 

inden otte uger før kongressen. CS vil stå for at afvikle valgene jf. vedtægterne. 

Hvordan skaffer jeg opbakning i min valggruppe? 

Hvis du stiller op til hovedbestyrelsen, skal du selv finde den nødvendige opbakning i din valggruppe. Du er i 

den forbindelse velkommen til at bruge CS’ kanaler til at komme ud med dine budskaber. Det kan være 

gennem CS’ hjemmeside eller via. sociale medier. CS vil sørge for, at de kandidater, der ønsker det, får lige 

meget ”taletid” og mulighed for at komme med sine synspunkter. 

Hvad sker der på kongressen? 

Når vi når til kongressen i november, burde alle valggrupper have fundet deres kandidater til 

hovedbestyrelsen, og de delegerede på kongressen skal bare gøre det officielt ved at godkende de 

opstillede kandidater. Hvis en modkandidat vælger at stille op på selve kongresdagen, vil der være 

kampvalg, og det vil være op til den kompetente forsamling på Kongressen at stemme om, hvem der skal 

sidde i hovedbestyrelsen. 

 

 


