HORESTA – Valgregulativ

1. Generelt
1.1.
Ethvert lovligt varslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt. Dog skal 50 procent af repræsentantskabets stemmevægt være repræsenteret ved valg til bestyrelse og ved ændringer af vedtægter. Er der ikke fremmøde af mindst 50 procent stemmevægt indkaldes med angivelse af dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er beslutningsdygtigt uanset fremmødet.

1.2.
Repræsentantskabet er stemmeberettiget i henhold til HORESTAs vedtægter. Ved afgivelse af stemmer skelnes
der ikke imellem, hvilken virksomhedstype den pågældende stemmeberettigede tilhører. Man kan ikke afgive
stemme ved fuldmagt, idet hvert repræsentantskabsmedlem dog kan møde ved suppleant.

1.3.
Repræsentantskabsmøder med valghandling til bestyrelse på dagsordenen, ledes af en af repræsentantskabet
valgt dirigent. Øvrige afstemninger fordrer ikke særlig dirigent.

1.4.
Anliggender der ønskes optaget på repræsentantskabets dagsorden til behandling og eventuel beslutning, skal
indsendes til bestyrelsen via administrationen, således at det er administrationen i hænde senest 14 kalenderdage forud for mødets afholdelse. Dette gælder eksempelvis forslag til vedtægtsændringer og kandidatforslag
til fremtidig varetagelse af tillidsposter, herunder til bestyrelse mv. Kandidatforslag skal indgives med angivelse
af såvel ønsket tillidspost(-er) samt hvilken type medlemsvirksomhed (hotel-, restaurant-, catering-/fast-food,
eller anden form for (turisme)virksomhed), som den pågældende kandidat repræsenterer. Kandidatanmeldelsens
gyldighed påses og godkendes efterfølgende af bestyrelsen, hvorefter godkendelsen bekræftes overfor såvel
kandidat som repræsentantskab senest 8 kalenderdage forud for selve mødet.

1.5.
Hvert medlem af repræsentantskabet råder ved afstemning over én stemme. Ved valg af formand, næstformand
samt øvrig bestyrelse og for så vidt angår godkendelse af vedtægtsændringer foretages dog afstemning på baggrund af kontingentvægt jævnfør nedenfor.

1.6.
Ethvert medlem af repræsentantskabet kan kræve kontingentvægtet afstemning i alle anliggender. Ved stemmelighed, hvor hvert repræsentantskabsmedlem har stemt med én stemme, afvikles kontingentvægtet afstemning. Ved stemmelighed, hvor kontingentvægtet afstemning er gennemført, afgør formanden resultatet.
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1.7.
Repræsentantskabet tildeles kontingentvægtede stemmer efter følgende ret-ningslinier:
A. Gruppeforeningsformændene tildeles per januar måned 1 stemme pr. påbegyndt 1000 kr. pålignet kontingent til gruppeforeningens tællende medlemmer i foregående regnskabsår.
B. Repræsentantskabsmedlemmerne fra enkeltvirksomheder/kontingentbetalende enheder tildeles per januar
måned 1 stemme pr. påbegyndt 1000 kr. pålignet kontingent til virksomheden i foregående regnskabsår.
C. Regionsformændene tildeles per januar måned 1 stemme pr. påbegyndt 1000 kr. pålignet kontingent
(foregående kalenderår) til de medlemsvirksomheder i pågæl-dende region, hvis stemmer ikke allerede er
i anvendelse jævnfør ovenfor (a+b). Den enkelte virksomhed kan dog ved meddelelse til administrationen
i et kalenderår undlade at tildele regionsforeningen sine stemmer fra og med næstkommende kalenderår.
Fordelingen af stemmer for det pågældende kalenderår meddeles til medlemmerne af repræsentantskabet
i januar måned.

1.8.
For så vidt angår valg og afstemninger i repræsentantskabet har hver stemmeberettiget repræsentant til
hvert af valgene alene det antal stemmer til rådighed, som er anført på stemmesedlen. Disse stemmer kan af
repræsentanten fordeles ved hver afstemning på en eller flere af de til det pågældende valg eller afstemning
opstillede kandidater/valgmuligheder. Afgives ved en afstemning flere stemmer end der fremgår af stemmesedlen erklæres hele stemmesedlen ugyldig.

1.9.
Repræsentantskabet vælger forud for valg og afstemninger et stemmeudvalg bestående af mindst 3 personer.

2. Valg til bestyrelsen
2.1.
Repræsentantskabet vælger HORESTAs bestyrelse, jævnfør kapitel 6 i HO-RESTAs vedtægter. Repræsentantskabet vælger på første ordinære møde i ulige år blandt HORESTAs aktive medlemmer HORESTAs formand samt
to øvrige bestyrelsesmedlemmer. Repræsentantskabet vælger på første møde i lige år blandt HORESTAs aktive
medlemmer tre menige bestyrelsesmedlemmer. Samtlige valg er for en 2-årig periode.
Bestyrelsen består af formand og 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det skal tilstræ-bes, at bestyrelsens sammensætning er repræsentativ for medlemskredsens sam-mensætning.

2.2.
Formanden vælges særskilt. Er der mere end to kandidater til formandsposten afholdes udskillelsesvalg indtil
én af kandidaterne opnår mere end 50 pct. af de af-givne stemmer.
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2.3.
Repræsentantskabet vælger den øvrige bestyrelse efter følgende retningslinjer: Er der flere kandidater til den
øvrige bestyrelse, end de der, jf. pkt. 2.1 ovenfor, skal vælges, afholdes valg, hvorefter bestyrelsesposterne
tildeles de kandidater, der har fået fleste stemmer.
Da det skal tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning er repræsentativ for med-lemskredsens sammensætning indebærer det, at den kandidat med flest stemmer fra den virksomhedstype, der ikke er indvalgt i
bestyrelsen, skal have fortrin. Der bortses i denne sammenhæng fra de bestyrelsesmedlemmer som udgøres
af HORESTA Arbejdsgivers formand, næstformand og det udpegede menige bestyrelsesmedlem fra HORESTA
Arbejdsgiver. Er der flere pladser end kandidater, er de gyldigt anmeldte kandidater valgt, hvorefter kravet om
rettidig kandidatanmeldelse bortfalder for valg til den/de resterende pladser.
Bestyrelsen konstituerer sig med den af repræsentantskabet valgte formand samt 2 næstformænd. Formanden
for HORESTA A skal indgå i formandskabet for HORESTA.

3. Øvrige tillidsposter
3.1.
På andet repræsentantskabsmøde i ulige år gennemgås samtlige udvalg, øvrige bestyrelser, kommissioner, institutioner m.v. med henblik på udpegning af den fremtidige repræsentation såvel internt som eksternt.
Dette valgregulativ er ændret i overensstemmelse med de vedtægtsændringer, som blev vedtaget på HORESTAs
repræsentantskabsmøde i København den 24. november 2010
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