
 

 

 

 

Valgkomiteen - retningslinjer. 

Før hvert årsmøte, skal det utpekes en valgkomite på minimum 3 personer. Leder for 

valgkomiteen bør også utpekes. Det skal i tillegg velges en vara. Vara bør hvis mulig være av 

samme kjønn som mindretallet i komiteen. 

Ansvar for å opprette valgkomite påligger jf. § 6 i foreningens vedtekter en av 

arbeidsgruppene i NDS.  

Avtroppende styremedlemmer kan være en ressurs å få med i en valgkomite. De har god 

oversikt og kan danne seg et bilde av hvem som passer inn. 

Tillitsperson i valgkomiteen kan ikke innstilles til valg. Hvis dette skulle være aktuelt må 

personen trekke seg fra valgkomiteen. Et sittende styremedlem kan heller ikke sitte i en 

valgkomite. 

Valgkomiteen skal gjøre seg kjent med foreningens vedtekter § 5 og 6, samt følgende 

retningslinjer: 

Leder har ansvar for delegering av oppgaver i komiteen, samt for å erstatte personer ved 

frafall. Ved frafall av leder skal avtroppende leder videreføre lederskapet til en av de 

gjenværende personer i komiteen. 

Valgkomiteen kan etterspørre kandidater via sosiale medier eller skriftlig i e-post. Svarfrist 

avgjøres av valgkomiteen basert på antatt behandlingstid i forkant av innlevering av 

innstilling til styret. 

Valgkomiteen skal innstille kandidater til alle verv det skal stemmes om på årsmøtet. 

Kandidater som innstilles skal vurderes i henhold til vedtektene og personlig egnethet.  

Valgkomiteen skal forespørre nåværende styre- og varamedlemmer om disse er interessert i 

gjenvalg eller ikke, i tillegg til å forhøre seg med nye kandidater om et verv er ønsket. De står 

fritt til å innhente nødvendig informasjon. Valgkomiteen kan basert på personlig egnethet 

velge å ikke innstille en person som ønsker å fortsette i sitt verv, men dette skal da informeres 

til den det gjelder slik at personen selv kan trekke seg i forkant av årsmøtet.  

Valgkomiteens skal ikke informere om eller drøfte innstillingen annet enn innad i komiteen 

og ikke motarbeide komiteens arbeid. 

Innstillingen må komme sittende styre i hende senest to måneder før årsmøtet avholdes da 

innstillingen publiseres i innkallingen. Dersom valgkomiteen ikke greier å avgjøre hvem av 2 

kandidater som er best skikket, kan valgkomiteen velge å la begge stå til avstemming for den 



aktuelle post i neste års valgkomite. Valgkomiteen plikter å gjøre kandidatene oppmerksom 

på dette før innstillingen offentliggjøres 

Når innkallingen sendes ut skal valgkomiteen sende ut eget skriv eller styret i innkalling be 

om motkandidater til valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen skal ha minimum 14 dager på 

seg til å ferdigstille dette arbeidet med unntak av når nødrutine er iverksatt. 

Motkandidater skal foreslås til valgkomiteen, som har ansvar for å se til at motkandidat kan 

virke i henhold til vedtektene samt basert på personlig egnethet. Forslag til motkandidat skal 

inneholde en begrunnelse. 

Motkandidater kan i tillegg til nye forslag også være tidligere innstilte kandidater.  

Valgkomiteen skal innhente bekreftelse fra motkandidat på at kandidatur er ønsket.  

Motkandidater kan velge å stille til valg for flere verv, basert på hvilke de er nominert eller 

innstilt til.  

Alle motkandidater og presentasjon må være styret i hende i god tid i forkant av 

forhåndsstemmingen. 

 

Nødrutine.  

Nødrutine iverksettes ved uforsvarlig drift. Dette kan være pga frafall eller berettiget 

mistillitsforslag til styret. Valgkomiteen vil behandle mistillitsforslag og iverksette nødrutine 

hvis nødvendig. Det ble under årsmøtet 25.03.17 vedtatt at det kan innhentes nye ressurser 

ved mye frafall. Et varaverv vil ha fortrinnsrett men kan også avstå fra styreverv hvis dette er 

ønsket. Nye ressurser trenger ikke stille til valg i en slik situasjon men må stille til valg ved 

neste årsmøte uavhengig av type verv. Nye erstattere innhentes av valgkomiteen. 

Valgkomiteen har to uker på seg til å iverksette og utføre prosessen før innkalling 

offentliggjøres to uker i forkant av ekstraordinært årsmøte.  

Valgkomiteen setter av en uke til å etterspørre kandidater, så en uke til vurdering av 

kandidater, innhenting av bekreftelse på kandidatur og ferdigstilling av innstilling.  

Innstillingen offentliggjøres i innkallingen.  

Saksliste slippes den tredje uka da det er vedtektsfestet at den må offentliggjøres en uke før 

ekstraordinært årsmøte. 

Det vil i en slik situasjon ikke gis anledning til å foreslå motkandidater. 

Endringer i retningsslinjene trenger ikke å stemmes over i årsmøtesammenheng med mindre 

endring medfører behov for vedtektsendring.  

 

 


