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Hvert 4. år er der kommunal- og regionalvalg: men også valg til Seniorrådet.
Seniorrådet søger frivillige til at håndtere valghandlingen den 16. november.
Valget til rådet afholdes, blandt andet, som et fremmødevalg samtidig med
kommunal- og regionalvalget; på samme adresser, men i særskilte lokaler.
Hvor og hvornår?
Som frivillig kan du vælge mellem en dagvagt 7.30-14.15 eller en aftenvagt 14.0020.30 på et af de 5 valgsteder: Arenaskolen, Greve Idrætscenter, Mosedeskolen,
Karlslundehallen og Tunehallen.
Eller en ’springer vagt’: enten i dagtimerne eller om aftenen. ’Springer vagt’ kræver
at du har bil og er interesseret i at køre til flere forskellige valgsteder i løbet af
vagten- og at du vil træde ind på et fast valgsted, hvis det bliver relevant.

Opgaven
Som frivillig på valgdagen vil du betjene et Seniorrådsvalgsted sammen med en
anden, I vil altså være to. ’ Springeren’ vil komme forbi efter en plan vi laver
sammen.
Opgaven går ud på at vise de stemmeberettigede til valgboksen og fortælle hvordan
de skal betjene skanner og tablet. Systemet er enkelt og nemt at betjene; det gøres
af den stemmeberettigede selv.
Som frivillig skal du blot sikre at tabletten er klar til næste borger og muligvis aftørre
scanner og tablet.
Herudover kan der komme enkelte brevstemmer som skal gemmes til optælling den
18. november. Brevstemmerne skal derfor ikke håndteres på dagen.

Diæter for indsatsen
Greve Seniorråd har valgt at der kan udbetales ’diæter’ for indsatsen som
valgtilforordnet. Det betyder at du modtager 425,- kr., hvis du vælger at hjælpe.
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Forplejning
Der vil være et måltid mad i løbet af dagen, samt lidt sødt og diverse vand, både om
dagen og aftenen.

Forberedelsesmøde inden valghandlingen
Der bliver afholdt et forberedelsesmøde for de 25 frivillige som vi håber, melder sig
som valgtilforordnet ved Seniorrådsvalget.
På dette møde kan alle kommende valgtilforordnede hilse på hinanden og
projektleder vil gennemgå arbejdsgange, vagtskema og lignende.
Herudover vil den projektansvarlige for det elektroniske valg møde op, med scanner
og tablet, sådan at alle kommende valgtilforordnede kan se systemet inden valget.
Forberedelsesmødet afholdes fredag den 12. november fra kl. 10.00 – 11.45 på
Greve rådhus, Rådhusholmen 10, i personalestuen.
(Rådhuset er lukket, men projektleder vil lukke alle ind fra kl. 9.50)
Det er ikke et krav, at du kan komme på forberedelsesmødet, men vil naturligvis
være dejligt; både for at du har set ’afstemningssystemet’, og for at hilse på de andre
valgtilforordnede.

Kontakt til projektleder
Du kan kontakte projektleder Bettina Poulsen på mail: bpo@greve.dk, hvis du er
interesseret i at være frivillig.
Skriv gerne f.eks. hvis du har et ’favorit’ valgsted og hvilken tid på dagen du vil
hjælpe. Og naturligvis navn og kontaktoplysninger.
Når du har tilmeldt dig som valgtilforordnet, får du dagsorden for mødet den 12/11
tilsendt.

Greve Seniorråd
Greve Seniorråd skal, gennem dialog og konstruktivt samarbejde, medvirke til at øge
Greveborgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik.
Hvis du er interesseret i at høre mere om Seniorrådet, kan du læse mere på
Seniorrådets hjemmeside: Gå ind på Greve.dk og skriv ”Seniorråd” i søgefeltet.

