
Hvad: GAME’s Repræsentantskabsvalg 

Hvem kan være kandidat? Aktive frivillige, der er imellem 16 og 29 år, i lande hvor GAME er 

registreret og har aktive programmer (Danmark, Libanon, Jordan, Tunesien). 

 

Hvem kan stemme? GAME medlemmer og GAME Streetmekka medlemmer, der er mindst 16 år, i 

lande hvor GAME er registreret og har aktive programmer. 

Hvornår: Afstemning finder sted 15. november – 28. november 2021 

Hvor: Afstemning foregår virtuelt via email. Der er fire lande, hvor GAME er lovligt registreret og 

har aktive programmer: Danmark, Libanon, Jordan, Tunesien. Hvis du er et medlem, bedes du 

venligst tjekke din e-mail for stemmemateriale og information. Hvis du ikke har modtaget 

stemmemateriale inden 15. november, bedes du skrive til elections@game.ngo 

Hvorfor: For at hjælpe GAME med at blive en mere demokratisk organisation, og for at sikre at 

stemmer, følelser, meninger og ideer, som du og dine jævnaldrende har, bliver repræsenteret i 

det højeste led i organisationen. 

Hvor mange? Der vil være 16 medlemmer af repræsentantskabet, som vil blive valgt i efteråret 

2021: 2 fra Libanon, 2 fra Jordan, 2 fra Tunesien og 10 fra Danmark. Ud over disse 16, vil der også 

være op til 15 medlemmer valgt, som er nomineret af ledelsen.  

FAKTA OMKRING HVORDAN GAME FUNGERER: GAME er en non-profit organisation. GAME har 

lovligt registrerede afdelinger som har aktiviteter i Libanon, Jordan og Tunesien.  

 

GAME bliver styret af en bestyrelse og et repræsentantskab. Dette valg handler om 

repræsentantskabet, og målet er at befolke denne vigtige institution med en mangfoldig gruppe 

af unge, som repræsenterer GAME’s aktiviteter. Det er disse to bestyrelser som tager de vigtige 

beslutninger i organisationen, der omhandler økonomi og strategi. Mange af beslutningerne 

bliver taget ved den årlige generalforsamling, som finder sted hvert år i foråret; andre 

beslutninger og overvejelser sker hele året. 

 

GAME’s medarbejdere og frivillige udfører de strategiske beslutninger, som er blevet taget af 

disse bestyrelser gennem året.  

HVAD ER GAME’S REPRÆSENTANTSKAB? 

• Repræsentantskabet fungerer som et led mellem GAME’s medlemmer, de frivillige, lovligt 

registrerede GAME partnere, og organisationens generelle strategiske lederskab.  

• Medlemmer af repræsentantskabet er de eneste som kan stemme ved den årlige 

generalforsamling. 

• Repræsentantskabet vil blive indkaldt til møder mindst to gange om året: til 

generalforsamlingen i foråret, og på et andet tidspunkt for at diskutere igangværende 

implementering af strategi. 

HVILKET ANSVAR HAR REPRÆSENTANTSKABET 

• De skal repræsentere medlemmernes interesser, som er i forskellige fællesskaber og 

lande som GAME er aktiv i.  

• De skal sikre valg af en bestyrelse, som er i stand til at fremme organisationens mål på en 

professionel måde.   

HVILKEN BESLUTNINGSKOMPETENCE HAR REPRÆSENTANTSKABET 

mailto:elections@game.ngo


• Repræsentantskabet har ret til at stemme ved den årlige generalforsamling, herunder – 

men ikke begrænset til – valget af bestyrelsen og ændringer til GAME’s vedtægter. 

GAME's vedtægter er som dens forfatning; de er organisationens love, og de er mere 

magtfulde end ethvert individ. 

HVEM SIDDER I REPRÆSENTANTSKABET  

50 procent (+1) af Repræsentantskabet er personer, der er aktive frivillige i de lande, hvor GAME 

har en juridisk tilstedeværelse via registrering. De øvrige 50 procent vælges af GAME’s bestyrelse. 

HVOR LANG TID ER PERIODEN SOM REPRÆSENTANTSKABET ER VALGT TIL? 

En aktiv frivillig er valgt for to* år, og skal være en aktiv frivillig i den periode. Halvdelen af 

repræsentantskabet vælges i lige år, og den anden halvdel i ulige år. (*2021 er det første valg, så 

halvdelen af repræsentantskabet vil være valgt for 1 år. Kandidaterne fra de forskellige lande, 

som har fået flest stemmer, vil blive valgt for to år, mens de kandidater med mindre stemmer, vil 

blive valgt for ét år. 

 

Hvis du er GAME medlem, bedes du tjekke din e-mail for stemmemateriale og information. Hvis 

du ikke har modtaget det inden den 15. november, bedes du kontakte din nærmeste GAME 

kontaktperson og elections@game.ngo. 

 

DEADLINE FOR KANDIDATER: 

Deadline for at indsende dit kandidatur er den 1. november 2021. Er du interesseret i at vide 

mere eller blive kandidat? Så bedes du kontakte din nærmeste GAME kontaktperson og 

elections@game.ngo. 

 

Er engelsk et krav? Engelsk er nyttigt, men det er ikke et krav. Gode ideer er ikke kun begrænset 

til folk, der taler engelsk! 
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