
Indkaldelse Afholdelse af Årsmøde for buejæger og valg af formænd 
 
Hvornår: 
Årsmødet for buejægere afholdes sidste lørdag i august. Indkaldelse ske via jægerforbundets hjemmeside 
senest 1. juli.  
 
Hvor: 
Årsmødet afholdes fysisk i forbindelse med FM i Jagtbue. Stedet for afholdelsen besluttes af 
Bueaktivitetsudvalget. 
 
Tilmelding til bueårsmødet: 
Tilmelding sker via DJ-hjemmeside. 
 
Dagsorden: 

• Valg af dirigent og referent 

• Formandens beretning, som tages til efterretning 

• Kandidatrunde 

• Valg fysisk 

• Stemmeoptælling og afslutning på valghandling. 

• Evt. 
 

Valg af formand: 
Valg af formand for Bueaktivitetsudvalget sker på årsmødet i lige år, første gang i 2022. Valg af formand 
for Buepolitisk udvalg sker på årsmødet i ulige år første gang i 2023.  
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. 
 
I tilfælde af formandens udtræden af Buepolitisk udvalg i løbet af valgperioden vil næstformanden 
varetage formandsposten frem til næstkommende ordinære årsmøde for buejægere. For 
Bueaktivitetsudvalgets vedkommende udpeger udvalget en ny formand til at varetage opgaven ligeledes 
frem til førstkommende årsmøde for buejægere. Bueaktivitetsudvalget kan finde formanden uden for 
udvalget. 
 
Stemmeberettiget: 
Alle medlemmer af DJ med interesse for buejagt er stemmeberettigede, når de er tilmeldt årsmødet for 
buejægere. 
Det er dog muligt også at afgive sin stemme ved fysisk fremmøde ved årsmødet på valgdagen, selv om man 
ikke er tilmeldt årsmødet. 
Der kan kun afgives én stemme per person. Det kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Afstemning: 
Afstemningen foregår skriftligt. Resultatet af valghandlingen offentliggøres på årsmødet. 
 
Kandidatur som formand: 
Alle medlemmer af DJ, som har et gyldigt jagttegn til at jage med en af de tre buetyper, kan opstille som 
kandidat til formandsposten.  
 
Hvornår skal man melde sit kandidatur: 
Kandidater til formandsposten skal melde deres kandidatur senest 1. august på mail til post@jaegerne.dk  
Kandidaten udarbejder en præsentation, som bringes på DJ hjemmeside senest 10 dage før Årsmødet for 
buejægere. Sekretariatet bistår kandidater med udarbejdelse af præsentation mv. 
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