Valg i TryghedsGruppen vs. valg til Folketinget
Det krævede 809 personlige stemmer at komme i TryghedsGruppens
repræsentantskab ved valget i januar/februar 2015, mens sidste medlem
af Folketinget kom ind med 530 personlige stemmer i juni 2015.
Vidste du at ...

Bornholmerne var de mest aktive med krydserne...

Folketinget fører – men vi er på vej med ligestillingen...
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Tallene afspejler andelen af kvindelige kandidater og medlemmer i Folketinget og TryghedsGruppens repræsentantskab i Region Hovedstaden i forbindelse med hhv. folketingsvalget i juni 2015 og valget til TryghedsGruppens repræsentantskab i januar/februar 2015.
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Gennemsnitsalderen i det samlede Folketing ultimo juni 2015 og
TryghedsGruppens repræsentantskab pr. 1. april 2015.
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Aldersgrupper opgjort ift. det samlede Folketing ultimo juni 2015 og TryghedsGruppens repræsentantskab pr. 1 april 2015.
Kilder: Altinget.dk, Danmarks Statistik og TryghedsGruppens valgdata.

København
Stemmeprocent fordelt på kommuner ved
TryghedsGruppens repræsentantskabsvalg
2015 i Region Hovedstaden.

Baggrund
TryghedsGruppen har afholdt kampvalg til repræsentantskabet siden 2008. Ved det seneste valg i Region Hovedstaden havde vi en stemmeprocent på 11,1 %. 3.940 personlige stemmer fik topscoreren – hvilket svarer til Mette Gjersings (tidl. minister) personlige
stemmetal ved folketingsvalget i 2015. 809 personlige stemmer var minimum for at få
en plads i vores repræsentantskab. I Folketinget var det 530*.
Den typiske vælger i TryghedsGruppen er en mand mellem 60 og 79 år. Den gennemsnitlige stemmeprocent for mandlige vælgere var over 12, mens den for kvinder var
under 10,5. Og så har bornholmerne været meget aktive med krydserne – stemmeprocenten på Bornholm kom helt op på 23 %, hvilket gav bornholmerne en ekstra plads i
repræsentantskabet.
*TryghedsGruppen bruger ikke lister i forbindelse med valgafvikling.
TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. Vi skaber værdi og tryghed gennem
langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger. TryghedsGruppen har omkring 1 million medlemmer, der alle er
forsikringstagere hos Tryg. www.tryghedsgruppen.dk

