
Medlemmernes sikkerhed for en korrekt valghandling 

Elektronisk valg af GL’s hovedbestyrelse i perioden  
18. november til 3. december 2013 
 
Afstemningen sker via et valgsystem, der udbydes af en af GL uafhængig tredje-
mand, nemlig Aion ApS | Assembly Voting.  
 
Valgsystemet har en række indbyggede sikkerhedsprocedurer og tekniske foran-
staltninger, så det sikrer: 

· at kun stemmeberettigede har mulighed for at stemme 
· at der for hver stemmeberettiget kun registreres én stemme 
· at der er fuld anonymitet omkring den afgivne stemme. 

 
Har GL medlemmets mailadresse, modtager medlemmet en mail fra Aion ApS | As-
sembly Voting med beskrivelse af afstemningsperiode og link til 'stemmesedlen' 
(valgsystemet). I mailen er angivet en valgkode, der skal bruges ved afstemningen. 
Afsenderadressen på mailen er gl@gl.org, selv om den ikke afsendes fra GL, men fra 
Aion. Såfremt medlemmet vælger at ’besvare’/’reply’ på mailen, vil mailen gå til GL. 
 
Alle stemmeberettigede medlemmer kan via http://Mit.GL.org stemme.  
 
På Mit.GL.org finder medlemmet i øverste højre hjørne et link til valgsystemet samt 
en valgkode. Det er CBrain, leverandøren af GL's medlemssystem, som modtager og 
distribuerer valgkoden for Aion ApS | Assembly Voting, således at valgkoderne ikke 
håndteres af GL, men alene af tredjemand. 
 
Alle stemmeberettigede, som er ansat på en skole, informeres om afstemningen via 
tillidsrepræsentanten, bl.a. via opslag på skolen. Tillidsrepræsentanten vil i afstem-
ningsperioden blive orienteret om, hvem der mangler at stemme med henblik på at 
kunne medvirke til en høj stemmeprocent, som GL generelt har haft ved det tidlige-
re anvendte system med brevstemmer. 
 
Stemmeberettigede, som ikke har registreret en mailadresse hos GL eller er knyttet 
til en skole, får et fysisk brev med valgkode tilsendt på hjemadressen samt en vej-
ledning i, hvordan der elektronisk afgives stemme. Brevet sendes i en GL-kuvert, 
men er pakket af Aion. 
 

Opgørelse og offentliggørelse af afstemningsresultatet 

De elektronisk afgivne stemmer opgøres af Aion ApS | Assembly Voting, der sender 
opgørelsen til GL's direktør og valgledere. 
 
Resultatet af valghandlingen offentliggøres på GL's hjemmeside den 4. december 
2013 kl. 12.  

15. november 2013, LH 
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Afstemningsresultatets rigtighed  

Som garanti for rigtigheden af afstemningens resultat udsteder Aion ApS | Assembly 
Voting en dokumentation til GL's valgledere. Grundlaget for dokumentationen er en 
logfil, hvori alle handlinger, som er foretaget i valgsystemet, er registreret. Doku-
mentationen er GL's garanti for, at afstemningen er gennemført i overensstemmel-
se med GL's afstemningsregler, lovgivning og systemets kravspecifikation.  
GL's valgledere udsteder protokol, når afstemningsresultatet er berigtiget, og inden 
resultatet offentliggøres. 
 

Tidsplan for valghandlingens gennemførelse 

Valget til GL’s hovedbestyrelse igangsættes 18. november 2013, og afstemningen 
afsluttes 3. december 2013 kl. 23:59, som er sidste mulighed for at afgive stemme. 
Resultatet af OK13-urafstemningen offentliggøres 4. december 2013 på GL’s hjem-
meside. 
 
 
Medlemmets sikkerhed for at få adgang til stemmeafgivelsen 
 
Hvis et medlem har problemer med adgang til stemmeafgivelsen, kan Aions hotline-
service kontaktes på telefon 26 12 25 20 mellem kl. 8.00 og 20.00. Der kan endvide-
re mailes til support@aion.dk. Har medlemmet problemer med at logge ind på 
Mit.GL.org, kan GL’s sekretariat kontaktes i åbningstiden på tlf. 33 29 09 00 eller via 
mail til gl@gl.org. Den sidste afstemningsaften, mandag den 3. december 2013, vil 
gl@gl.org blive overvåget til valghandlingen lukker kl. 23:59, så medlemmer har mu-
lighed for at få hjælp til stemmeafgivelsen, hvis det er nødvendigt. 
 
-- 
 
GL's valgledere, som er udpeget af GL's repræsentantskab, har godkendt proceduren 
for den elektroniske valghandling. 
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