de vragede

NYE VINDERE: Stemmerne på hvert partis kandidater lægges

3

NYE KANDIDATER: R-mandater er valgets billigste! Men for at

sammen, og summerne udløser Partiernes mandater, P (se fig);
men således at der nu er mandater til Rest, R – som..
kún de rest-kandidater der får flest kandidat-stemmer, vinder!
få dem må et parti stille gode kandidater op – ude i sidste geled!
Så stiger M!! og så må der stilles endnu bedre kandidater op!!!
Nu skal de fleste valgte have 10 gange flere stemmer ... 

4 Fuldt udbud af kandidater: Alle folketingets kandidater er på stemmesedlen. Dét øger krydsets indflydelse 10-20 gange! (fordi vi
går fra 10 til 1 kreds, og de sikre k- og tilfældige t-mandater udgår)

5 Kvalificerede kandidater: Valget har 2 runder. Opstillingsrunden træner vinderne til selve valgkampen mod det gamle råd & ting.

6 Velkendte kandidater: De valgte må skrive kvit & frit i husstandsomdelte aviser, så vi kender dem - alle! - til valget.

7 Fair chance: I dag taber langt de fleste kandidater valget, men når
1 ud af 2 bliver valgt ... så får ønske-kandidaten en reel chance.
et kort besyv om bidragsnytte-valg ... www.b7.dk

Med det nye valgsystem B I D R A G S N Y T T E - V A L G er der:
Α Ingen kredse: Danmark = én kreds; så stemmesedlen er ens for alle!
& Intet parti-kryds, fordi: Alle kandidaterne står jo på stemmesedlen!
Ω Kun 2 kandidater for hvert mandat på valg, fx 2▪55 til byrådet i Kbh.
Med Α & Ω er der 6 gange
flere stemmer pr kandidat!
Så skal de blot konkurrere!
så stemmen får magt:

1

NYE TABERE: Kreds. & tillægsmandaterne der stiller
kandidater med 7.555 og
924 stemmer lige, udgår.

P = Partimandater ift
st
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vælger-tal

F
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i rækkefølge efter
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