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Til: Regionsvalgbestyrelsen, møde den 10. oktober 2017, kl. 14.15 

Godkendelse af kandidatlister 

 

1. Det indstilles, at regionsvalgbestyrelsen afviser følgende kandidatliste: 

 Afshaa Shafiq 

 

2. Det indstilles, at regionsvalgbestyrelsen godkender følgende kandidatlister: 

 Marquis de Sade 

 Kommunisterne 

 Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania 

 

3. Det indstilles vedrørende Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania, 

at kandidaterne Brian Gandrup, Brynjur Einarsson og Torben Riss Petersen 

slettes fra listen. 

 

4. Det indstilles vedrørende kandidatlisten En Død Hest, at 

regionsvalgbestyrelsen godkender sletning af kandidat nr. 5, Sean Ramone. 

 

Feministisk Initiativ og Christinia-Listen  

Til orientering har Feministisk Initiativ og Christiania-Listen indgået aftale om at 

bytte de tildelte bogstaver/pladser på stemmesedlen, således at Feministisk Initiativ nu 

har bogstavet Q, mens Christiania-Listen ikke får et bogstav, men oplistes nederst i 

alfabetisk orden. Repræsentanterne for begge kandidatlister har bekræftet bytningen, 

som herefter er foretaget. 

 

Kommunisterne 

Kandidatlisten blev afvist på mødet den 4. oktober 2017, idet minimumskravet på 

stillere på 50 ikke var opfyldt, da størstedelen af stillerne havde skrevet under på løse 

kopiark. Derfor blev der kun godkendt de 15 stillere, der havde skrevet under på den 

originale blanket.  

 

Kandidatlistens repræsentant blev herefter orienteret om, hvorfor kandidatlisten ikke 

var godkendt, samt at fristen for afhjælpning var mandag den 9. oktober 2017, kl. 12. 
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- Den afhjulpne kandidatliste (dvs. yderligere stillere) er indleveret den 9. 

oktober 2017, kl. 10.05. 

- Kandidaterne er opstillet sideordnet og ønsker anført bopæl. 

- Der er 16 kandidater. 

- 75 af 75 stillere er nu godkendt. 

 

Stillerne er afleveret på originale kandidatlisteformularer, hvorpå der er påhæftet kopi 

af alle relevante oplysninger, dvs. kandidatlistens forside, siden med kandidater og 

siden med underskrifter. Dette giver ikke anledning til bemærkninger.   

 

Kandidat nr. 14 og 15 ønsker anført ”Indre By” som geografisk betegnelse for bopæl. 

Denne betegnelse kan imidlertid give anledning til tvivl, og andre kandidatlister er 

derfor vejledt om at ændre betegnelsen, hvilket alle berørte kandidatlister har 

accepteret.  

 

Det indstilles i overensstemmelse hermed, at betegnelsen ”Indre By” ændres til 

København K. 

Kandidatlisten giver herefter ikke anledning til bemærkninger. 

Der er nu tilstrækkeligt antal stillere, og det indstilles derfor, at kandidatlisten 

godkendes.  

 

Marquis De Sade 

Den oprindeligt indleverede kandidatliste opfyldte ikke stillerkravet og 

regionsvalgbestyrelsen afviste derfor at godkende kandidatlisten på det foreliggende 

grundlag.  

 

Kandidatlistens repræsentant blev herefter orienteret om, hvorfor kandidatlisten ikke 

var godkendt, samt at fristen for afhjælpning var mandag den 9. oktober 2017, kl. 12. 

 

- Den afhjulpne kandidatliste (dvs. yderligere stillere) er indleveret den 6. 

oktober 2017, kl. 10.15 

- Kandidaten er opstillet i partiliste og ønsker ikke anført bopæl. 

- Der er 1 kandidat. 

- 56 ud af 63 stillere er nu godkendt. 

 

Kandidatlisten giver herefter ikke anledning til bemærkninger. 

Der er nu tilstrækkeligt antal stillere, og det indstilles derfor, at kandidatlisten 

godkendes.  

 

Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania) 

"Kandidatlisten Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania)" har anmodet 

om fornyet behandling af sin listebetegnelse.  

 

Valgbestyrelsen besluttede på sit møde den 4. oktober 2017, at kandidatlisten 

"Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania)" ikke kunne godkendes med 
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den ønskede listebetegnelse. Begrundelsen var som ved afvisningen af en liste med 

samme navn i 2013, at det anses som en væsentlig mangel, at en listebetegnelse med 

parentes og skråstreg ikke er entydig, og at listebetegnelsen ville fremtræde grafisk 

med et særpræg på stemmesedlen. Kandidatlisten af samme navn ved valget i 2013 

indleverede efter afvisningen en ny liste med betegnelsen ”Kærlighedspartiet Befri 

Christiania”, som blev godkendt. 

  

Listens kontaktperson, Allan Anarchos, blev samme dag underrettet om 

valgbestyrelsens beslutning og om, at manglen ved listebetegnelsen kunne afhjælpes 

inden den 9. oktober kl. 12 ved at indlevere en ny kandidatliste med en entydig 

listebetegnelse underskrevet af alle godkendte stillere og kandidater. Manglen kunne 

også afhjælpes ved at indlevere en erklæring om godkendelse af ny listebetegnelse 

underskrevet af alle godkendte stillere og kandidater. 

  

Listens kontaktperson kontaktede herefter valgsekretariatet og spurgte, om følgende 

ændrede listebetegnelser kunne forventes godkendt: 

  

a) Kærlighedspartiet Befri Christiania 

b) Kærlighedspartiet Regnbuefolket 

c) Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christiania 

  

Valgsekretariatet har vejledende oplyst kontaktpersonen om, at en listebetegnelse som 

anført under a) vil blive indstillet til godkendelse i valgbestyrelsen, da den svarer til 

den listebetegnelse, som blev godkendt ved sidste valg. 

  

En listebetegnelse som anført under b) vil ikke fremtræde med særlige kendetegn i 

forhold til andre kandidatlister på stemmesedlen og vil derfor også blive indstillet til 

godkendelse. Forudsætningen for at godkende enten a) eller b) er, at der inden 

afhjælpningsfristens udløb den 9. oktober 2017 kl. 12 indleveres en ny kandidatliste 

med angivelse af denne listebetegnelse underskrevet af alle godkendte stillere og 

kandidater, da der vil være tale om en væsentlig ændring af den listebetegnelse, som 

kandidater og stillere godkendte ved deres underskrift på den indleverede liste. 

  

En listebetegnelse som anført under c) vil også blive indstillet til godkendelse i 

valgbestyrelsen, da den ikke vil fremtræde med særlige kendetegn i forhold til andre 

kandidatlister på stemmesedlen.  

  

Da en listebetegnelse som nævnt under c) kun forudsætter en mindre ændring af 

listebetegnelsen på den indleverede kandidatliste ved fjernelse af parentes og 

skråstreg, kan regionsvalgbestyrelsen godkende ændringen som en mindre ændring af 

den indleverede listen. Ved anvendelse af listebetegnelsen "Kærlighedspartiet 

Regnbuefolket Befri Christiania", kræves der ikke indlevering af en ny kandidatliste. 

Listens kontaktperson er anmodet om at tilkendegive pr. mail, hvordan manglen 

ønskes afhjulpet.  
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Kontaktpersonen har herefter ønsket, at listebetegnelsen ændres til det under c) 

nævnte: Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri Christinia. 

 

Det indstilles, at regionsvalgbestyrelsen godkender, at kandidatlisten 

"Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania)" kan opstille til 

regionsrådsvalget under listebetegnelsen "Kærlighedspartiet Regnbuefolket Befri 

Christiania” 

 

Følgende kandidater har andet statsborgerskab end dansk: 

 Scott Hill, amerikansk 

 Edna Michaelsdottir, islandsk 

 Mahungu Lyahu Mhoja, tanzaniansk 

 Ulf Kjellberg, svensk 

 Franco Calledda, italiensk 

 

Administrationen har påset, at disse kandidater opfylder valgretsbetingelsen. 

 

Kandidaten Asser Pivat ønsker anført bopælsbetegnelsen Sundholm, hvilket imidlertid 

ikke er en betegnelse for kommune eller postdistrikt mv., men betegnelse for en 

institution. Der kan ikke godkendes gadenavne som betegnelse for bopæl, og 

betegnelser, der er endnu mere snæver end gadenavne, så som navne på institutioner, 

må derfor ligestilles hermed.  

  

Kandidat Ulf Kjellberg ønsker anført bopælsbetegnelsen Christiania. Imidlertid har 

han i henhold til CPR-registret bopæl i København NV, 

 

For så vidt angår selve kandidatlisten har følgende kandidater har ikke oplyst cpr. nr. 

og har ej underskrevet deres kandidatur. Kandidaterne skal derfor slettes fra listen, jf. 

reglerne. 

 Brian Gandrup 

 Brynjur Einarsson 

 Torben Riis Petersen 

 

Det indstilles, at kandidater Brian Gandrup, Brynjur Einarsson og Torben Riis Petersen 

slettes fra listen.  

 

Det indstilles, at kandidaterne Asser Pivat og Ulf Kjellberg anføres med 

bopælsbetegnelsen København, ligesom de andre kandidater på listen, der har bopæl i 

København, har anført det. 

 

Det indstilles, at kandidaterne med andet statsborgerskab end dansk, jf. opremsningen 

ovenfor, godkendes, og at administrationen bemyndiges til at meddele dem dette. 

 

Den indleverede kandidatliste giver herefter ikke anledning til bemærkninger.  
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En Død Hest 

Ved mødet den 4. oktober 2017 blev der orienteret om, at kandidat nr. 5, Sean 

Ramone, ikke havde udfyldt cpr.nr. og heller ikke havde underskrevet sit kandidatur. 

 

Kandidatlistens repræsentant er herefter orienteret om, at kandidaten skal indgive de 

manglende oplysninger og underskrive sit kandidatur, inden fristens udløb, mandag 

den 9. oktober 2017, kl. 12. 

 

Kandidaten har herefter ikke indleveret oplysninger, ej heller underskrevet 

kandidaturet.  

 

Kandidaten skal derfor slettes fra listen, jf. reglerne, hvilket dermed indstilles.  

 

Afshaa Shafiq 

Valgbestyrelsen kunne ved mødet den 4. oktober 2017 ikke godkende kandidatlisten, 

da den ikke var behørigt udfyldt, inden stillerunderskrifterne. 

Kandidatlistens repræsentant blev herefter orienteret om, hvorfor kandidatlisten ikke 

var godkendt, samt at fristen for afhjælpning var mandag den 9. oktober 2017, kl. 12. 

Der er herefter ikke blevet indleveret en ny kandidatliste, og listen skal derfor helt 

slettes, jf. reglerne, hvilket dermed indstilles.  


