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Kapitel 1
Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

§1

Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4

§2

a.
b.
c.
d.
e.
f.
Stk. 2

Valg og valgperioder
Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt
sektionens medlemmer pr. 1. november i året forud for valgåret, 15 medlemmer og 5 suppleanter til Akademiet, samt 3 medlemmer og 2 prioriterede suppleanter til Juryen.
Valgperioden til Akademiet er 6 år fra den 1. april i valgåret med mulighed for genvalg én gang i
fortsættelse af en valgperiode. Se dog overgangsreglerne i § 24.
Valgperioden til Juryen er 3 år fra den 1. april i valgåret med mulighed for genvalg én gang i fortsættelse af en valgperiode.
Genvalg af medlemmer og suppleanter til Akademiet og Juryen kan finde sted efter 3 års pause.
Ved afgørelse af om genvalg kan finde sted, skal kun hele valgperioder medregnes.
Tilrettelæggelse af og tidsfrister for valgene
Valgene og forberedelserne hertil forestås af en valgbestyrelse bestående af Akademiraadets
forretningsudvalg.
Valgbestyrelsen tilrettelægger valgene under hensyn til følgende:
Senest den 10. december i året før valgåret skal Kunstnersamfundets medlemmer informeres om
det forestående valg (1. udsendelse).
Modtagelse af kandidatopstillinger, mindst 3 uger efter den 10. december.
2. udsendelse af valgmaterialet, stemmesedler mv.
Modtagelse af stemmesedler, mindst 2 uger efter 2. udsendelse af valgmaterialet.
Dato for stemmeoptælling, senest 1 uge efter modtagelsen af stemmesedlerne.
Dato for Akademiets møde med medlemmerne pr. 1. april i valgåret.
Valgbestyrelsen kan dog i ganske særlige tilfælde (force majeure) forlænge modtagelsesfristerne
og ændre de fastsatte frister for valget.

1. udsendelse af valgmateriale
§3

Stk. 2

1. udsendelse skal indeholde:
Orientering om valgene til Akademiet og Juryen med oplysning om, hvilke akademi – og
jurymedlemmer, der ikke er på valg.
Frist for kandidatopstillinger til Akademiet og Juryen.
Henvisning til valglisten på rådets hjemmeside (listen over sektionens medlemmer af Kunstnersamfundet).
Kun medlemmer optaget på valglisten pr. 1. november er stemmeberettigede og valgbare. Evt.
klage over valglisten skal indgives skriftligt til Akademiraadets kontor senest 1 uge efter udsendelsen, idet der gøres opmærksom på, at det er medlemmernes eget ansvar at rette eller meddele evt. adresseændringer mm.
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§5

Stk. 2

§6
Stk. 2

Stk. 3

Stk. 4

§7

§8
Stk. 2
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Kandidatopstilling
Kandidatopstilling skal foretages på de af Valgbestyrelsen udarbejdede opstillingsblanketter, der
er tilgængelige på rådets hjemmeside www.akademiraadet.dk . Kandidaten skal oplyse navn,
postadresse, telefonnummer samt e-mailadresse.
Blanketten skal have påtrykt, hvilken sektion, hvilket valg og valgår den vedrører samt sidste frist
for modtagelse på Akademiraadets kontor.
Er der fejl i anmeldelsen, skal sekretariatet hurtigst muligt forsøge at kontakte kandidaten med
henblik på berigtigelse.
Kandidaterne kan tillige præsentere sig på opstillingsblanketten. Præsentationen afgives på kandidatens eget ansvar.
Hvilke kandidater der stiller op til Akademiet og Juryen samt deres præsentationer gøres tilgængelig på rådets hjemmeside inden afstemningen.
Evt. suppleringsvalg
Er der ved en af sektionernes valg til Akademiet eller Juryen kun opstillet det antal kandidater,
der skal vælges eller færre, anses de opstillede for valgt uden afstemning, hvilket meddeles den
pågældende sektions medlemmer.
Eventuelt manglende medlemmer/suppleanter udpeges af Akademiraadet.
Stemmeafgivelse
Kandidaterne anføres i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlerne.
Ved valg til Akademiets Arkitekt- og Billedkunstsektion, kan der højst sættes kryds ud for 10 kandidater og kun 1 kryds for hver kandidat.
Ved valget til Juryen kan der højst sættes kryds ud for 2 kandidater og kun 1 kryds ud for hver
kandidat.
Når vælgeren har stemt, nedlægges stemmesedlerne i de respektive stemmekuverter, der lukkes.
Vælgeren daterer og underskriver (læseligt) indsendelsesformularen og oplyser ved afkrydsning,
om der er stemt til ét af valgene eller dem begge.
Stemmekuverter og indsendelsesformular lægges i indsendelseskuverten og sendes til Akademiraadets kontor inden fristens udløb.
Kontrol af modtaget stemmemateriale
Akademiraadets sekretariat kontrollerer, under ansvar over for valgbestyrelsen, det indkomne
materiales gyldighed.
Optælling af valgene
Senest 1 uge efter afstemningsfristen gør valgbestyrelsen valget op.
Antallet af kuverter, der efter valgbestyrelsens kontrol godkendes, samt det antal kuverter, der
ikke kommer i betragtning og årsagen hertil, anføres i valgprotokollen.
Derefter udtages selve stemmekuverterne for hvert valg i en af valgbestyrelsen besluttet rækkefølge.
Følgende fremgangsmåde anvendes for hvert valg:
Stemmekuverterne skæres op, og stemmesedlerne tages ud, idet det påses, at den enkelte kuvert ikke indeholder andet og mere end en stemmeseddel.
Hver stemmeseddel kontrolleres – jfr. stk. 4
Valgresultatet opgøres, idet de valgte udtages i rækkefølge efter deres stemmetal, og derefter
suppleanterne på tilsvarende måde.
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§ 10
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Stk. 3
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Har to eller flere kandidater samme stemmetal, der har betydning for valget, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af vedkommende optællingshold.
Valgresultatet og de ugyldige stemmesedler noteres i valgprotokollen.
En stemmeseddel er ugyldig, når den er blank, og endvidere under følgende forhold:
- Når der er sat flere kryds end fastsat i § 6.
- Når stemmesedlen ikke er fremstillet ved valgbestyrelsens foranstaltning.
Offentliggørelse, valgprotokollens tilgængelighed og klager over valgene
Hurtigst muligt efter opgørelsen af valget tilstilles alle opstillede kandidater skriftlig meddelelse
om resultatet, og valget til Akademiet og Juryen offentliggøres.
Evt. klage over valget kan i indtil 5 dage efter datoen for udsendelse af valgresultatet, indgives
skriftligt til Akademiets præsident, der forelægger denne for valgbestyrelsen til udtalelse.
Hvis valgbestyrelsen skønner, at klagen er så graverende og fejlen må anses for at have haft afgørende betydning for valgresultatet, overgår afgørelsen af, om der evt. skal foretages omvalg til
Akademiraadet.
Indkomne klager opbevares sammen medvalgmaterialet til klagens endelige behandling, ellers
destrueres valgmaterialet efter klagefristens udløb.

Kapitel 2
Akademiets valg af medlemmer til Akademiraadet
§ 11
Stk. 2

§ 12
Stk. 2

§ 13

Stk. 2

§ 14
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4

Akademiraadets 12 medlemmer og 6 suppleanter vælges for 2 år, blandt de 60 ordinære medlemmer af Akademiet.
Medlemmerne vælges sektionsvis, idet rådet er sammensat af 2 faggrupper, arkitektur og billedkunst, hver bestående af 6 medlemmer og 3 suppleanter.
Hvert år i marts måned (evt. ultimo februar) afholdes et møde med de ordinære medlemmer af
Akademiet pr. 1. april samme år. Mødet består af et sektions- og et efterfølgende fællesmøde.
Der indkaldes ikke suppleanter for de ordinære medlemmer, der måtte melde afbud til mødet. Af
indkaldelsen skal fremgå, hvilke rådsmedlemmer og suppleanter der ïkke er på valg pr. 1. april.
Ved en sektions valgmøde skal mindst halvdelen (dvs. 15) af medlemmerne være til stede, for at
valg kan foretages. Er sektionen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til nyt sektionsmøde med
mindst 1 uges varsel, hvor sektionen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Møderne i de 2 sektioner ledes af formanden for vedkommende faggruppe i Akademiraadet eller
- såfremt denne ikke er udpeget eller ikke er til stede - af en af sektionens medlemmer valgt mødeleder.
Kun de fremmødte akademimedlemmer har stemmeret, men kandidatforslag kan indsendes
skriftligt til rådets kontor inden mødet.
Valget af medlemmer og suppleanter foretages i hver sektion som særskilte valg, ligesom evt.
supplerende valg for en anden valgperiode foretages særskilt.
Valgene sker ved skriftlig afstemning.
Såfremt der stilles forslag om valg til rådet af en person, der ikke er til stede, må der foreligge
bekræftelse på, at vedkommende er villig til at påtage sig valg.
Hver sektion vælger 3 medlemmer for den næste 2-års periode pr. 1. april.
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Følgende fremgangsmåde anvendes:
Hvis der ikke er flere kandidater end det antal medlemmer der skal vælges, bortfalder afstemningen.
Valget sker ved skriftlig afstemning mellem samtlige kandidater - på stemmesedlen må højst skrives navnene på det antal kandidater, der skal vælges.
De kandidater, der ved denne afstemning opnår det højeste antal stemmer, er valgt som medlemmer af Akademiraadet.
Ved evt. stemmelighed, der har betydning for valget, foretages omvalg mellem de kandidater,
der har opnået lige mange stemmer. Resulterer et sådant omvalg igen i stemmelighed, afgøres
omvalget ved lodtrækning.
Dernæst vælges sektionens suppleant for den næste 2-års periode pr. 1. april med samme fremgangsmåde som for de egentlige medlemmer, dog må der ved suppleantvalget kun stemmes på
én kandidat.
Supplerende valg for den løbende valgperiode i rådet (hvortil valgene gælder endnu et år) kan
derefter være nødvendige at foretage, fx såfremt en suppleant, valgt for den løbende valgperiode, blev indvalgt som medlem af rådets for den næste 2-års valgperiode, eller såfremt et siddende rådsmedlems eller siddende suppleants valgperiode til Akademiet for de skønne Kunster udløber pr. 1. april og vedkommende ikke er genvalgt til Akademiet.
Udtræder et rådsmedlem, fordi vedkommende ikke blev genvalgt til Akademiet, indtræder i dennes sted den for samme valgperiode og af samme sektion udpegede suppleant som medlem af
rådet for det resterende år af valgperioden, såfremt vedkommende stadig er medlem af Akademiet. Sektionen skal derfor vælge en ny suppleant (eller evt. et nyt medlem) for det resterende år
af valgperioden.
Ved supplerende valg benyttes samme fremgangsmåde som i § 4.
Sektionens mødeleder meddeler præsidenten, hvilke medlemmer og suppleanter, der er valgt.
Resultaterne af valget offentliggøres efter Akademiraadets konstituerende møde, der normalt
afholdes umiddelbart før den 1. april.

Kapitel 3
Akademiets valg af æresmedlemmer
§ 17

Akademiet kan i henhold til § 5 i vedtægterne for livstid indvælge såvel indenlandske som udenlandske æresmedlemmer, som ikke behøver at være knyttet til kunstnerstanden. Æresmedlemmer har adgang til at overvære Akademiets møder, dog uden stemmeret.

§ 18

Æresmedlemmer vælges efter forudgående skriftlig og motiveret indstilling af mindst 24 ordinære medlemmer af Akademiet.
Indstillingen udsendes til Akademiets 60 ordinære medlemmer mindst 2 uger før det førstkommende årlige møde i Akademiet.
Valg af æresmedlemmer kræver, at mindst 2/3 af Akademiets medlemmer stemmer for optagelse (dvs. mindst 40 stemmer for).
Afstemningen foregår på mødet ved håndsoprækning, medmindre ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker skriftlig afstemning.
Såfremt der ikke er mindst 40 medlemmer til stede på mødet, udsendes indstillingen - medmindre afstemningen på det ordinære møde har vist, at der ikke kan skabes flertal for optagelse sammen med en stemmeseddel til Akademiets 60 medlemmer, der på stemmesedlen skal tilkendegive, om de stemmer for eller stemmer imod vedkommendes valg som æresmedlem.

Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5
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Stemmesedlen skal underskrives af akademimedlemmet, returneres til Akademiraadets kontor
og skal være Akademiraadets kontor i hænde inden for den fastsatte frist for modtagelsen af
stemmesedlerne.
Denne frist skal mindst være 2 uger fra datoen for udsendelsen af stemmematerialet.
§ 19

Præsidenten underretter skriftligt nyvalgte æresmedlemmer, og æresmedlemsbrev overrækkes
normalt ved den førstkommende Stiftelsesfest.

Kapitel 4
Akademiraadets valg af rådsvalgte medlemmer
§ 20

Stk. 2

§ 21

Stk. 2

§ 22
§ 23

Akademiraadet kan i henhold til § 5 i vedtægterne vælge indtil 12 medlemmer med særlig faglig
viden, som man ønsker at knytte nærmere til Akademiet. Rådsvalgte medlemmer er hverken
valgberettigede eller valgbare ved valget til Akademiraadet og behøver ikke at være knyttet til
kunstnerstanden.
Akademiraadets valg af rådsvalgte medlemmer af Akademiet kan finde sted inden for en seksårig
valgperiode med virkning for resten af denne. Dvs. at nyvalgte rådsvalgte medlemmers valgperiode er den samme, som den på valgtidspunktet resterende del af de senest valgte ordinære akademimedlemmers. Genvalg kan finde sted.
Hvert år på det første møde i rådet efter det konstituerende møde oplyses, hvilke rådsvalgte
medlemmer der sidder i Akademiet. Såfremt der er færre end 12, kan der fremsættes motiverede
forslag til genvalg eller nyvalg af rådsvalgte medlemmer.
Fremkommer der forslag om flere rådsvalgte medlemmer, end der er ledige "pladser", foretages
allerede på dette tidspunkt en afstemning om, hvilke af de foreslåede kandidater der skal på
dagsordenen på rådets næste møde.
Forslag til rådsvalgte medlemmer af Akademiet kan dog fremsættes på andre møder end det i § 2
nævnte; men valg kan først foretages på det efterfølgende rådsmøde.
De valgte rådsvalgte medlemmer af Akademiet underrettes skriftligt af Akademiraadets formand
med angivelse af, for hvilken periode valget gælder.

Kapitel 5
Midlertidige overgangsbestemmelser
§ 24

Stk. 2

Midlertidige overgangsbestemmelser i forbindelse med kommende valg 2012 og 2014. For at
sikre en fremtidig ligelig afgang af medlemmer og suppleanter ved valget til Akademiet pr. 1. april
2014, hvor der afgår 20 medlemmer samt 10 suppleanter fra Billedkunstsektionen, vælges til erstatning for disse 15 medlemmer for 6 år, 5 medlemmer for 3 år, 5 suppleanter for 6 år og 5 suppleanter for 3 år. De 15 kandidater der opnår de højeste stemmetal er valgt som medlemmer for
6 år. De 5 kandidater der næstefter de 15 kandidater opnår de højeste stemmetal er valgt som
medlemmer for 3 år. Med hensyn til suppleanterne forholdes tilsvarende, således at de 5 kandidater, der næstefter de 20 kandidater opnår de højeste stemmetal er valgt som suppleanter for 6
år, og de kandidater der næstefter de 25 kandidater opnår de højeste stemmetal er valgt som
suppleanter for 3 år.
For også at sikre fremtidig ligelig afgang af rådsmedlemmer i Billedkunstfaggruppen, vælger Billedkunstsektionen i 2012 4 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer vælges for 2 år og 1 medlem vælges for 1 år. De 3 medlemmer der opnår højest stemmetal er valgt for 2 år.
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Kapitel 6
Ikrafttrædelse
§ 25

Dette valgreglement er vedtaget af Akademiraadet den 13. november 2013 og træder i kraft
umiddelbart. Valgreglementet af 18. januar 2012 ophæves hermed.
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