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En retningslinje er et hjelpemiddel for å forenkle arbeidet og ikke en bestemmelse tilsvarende
vedtektene. Endringer i retningslinjene trenger ikke å stemmes over på årsmøte med mindre
endring medfører behov for vedtektsendring.
Før arbeidet iverksettes etter valget bør valgkomiteen kontrollere at samtlige i valgkomiteen
fortsatt fyller kriterier for deltagelse i komiteen. Nødvendig informasjon innhentes fra styret
som også kan bistå med utlevering av egen NDS e-post og tilhørende passord til
valgkomiteen. Utsending av e-post via medlemsregisteret må styret også bistå valgkomiteen
med.
Relevante vedtekter for valgkomiteen er § 5 Stemmerett og valgbarhet, § 6 Valgkomite og §
15 Styret. § 15 Styret beskriver hvilke verv som skal til valg når. Valgkomiteen ber styret om
en bestilling av hvilke styreverv de må innhente kandidater til.
Valgkomiteen har ansvar for å innhente kandidater til ny valgkomité. Valgkomiteen skal ikke
bestå av personer fra eksisterende styre og valgkomiteens medlemmer må være
stemmeberettigede medlemmer i NDS. Det skal innstilles ny valgkomite på minimum 3
personer. Leder for valgkomiteen bør utpekes. Det skal i tillegg velges en vara. Vara bør hvis
mulig være av samme kjønn som mindretallet i komiteen.
Det er ikke krav til medlemmer i valgkomiteen om bruk av Facebook-grupper og lignende,
men valgkomiteen må ha kjennskap til medlemsmassen for å kunne finne egnede kandidater
til styreverv. Ektepar, kjærestepar eller kjærestelignende relasjoner bør ikke ha verv samtidig
i styret. Medlem i valgkomiteen der tilsvarende forhold eksisterer skal avstå fra å vurdere den
aktuelle kandidat. Den enkelte har ansvar for å vurdere egen habilitet og skal erklære seg
inhabil ved tvilstilfeller jf. sak 11.6.2 årsmøtet 2019.

Kandidater kan være forslag fra foreningens medlemmer, eller personer valgkomiteen selv
foreslår. Alle foreslåtte kandidater skal kontaktes av valgkomiteen og kan ikke settes opp som
valgbar uten gitt samtykke.
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 for styreverv. Hvis dette skulle være aktuelt må personen trekke seg fra
valgkomiteen. Et sittende styremedlem kan heller ikke sitte i en valgkomite. 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. Det må tas hensyn til at
styret skal ha tid til å ferdigstille sitt arbeide i forkant av årsmøtet. Valgkomiteen skal innstille
kandidater til alle verv det skal stemmes om på årsmøtet. Kandidater som innstilles skal
vurderes i henhold til vedtektene. 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.
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 innstillingen sendes ut skal valgkomiteen be om motkandidater.
Valgkomiteen skal ha minimum 14 dager på seg til å ferdigstille dette arbeidet med unntak av
når nødrutine er iverksatt.
Motkandidater til alle tillitsverv som skal til valg skal foreslås til valgkomiteen, som har ansvar
for å se til at motkandidat kan stille til valg iht. vedtektene. 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.

I tillegg til styreverv og ny valgkomite skal valgkomiteen innstille revisor til valg. jf. sak 11.8
årsmøtet 2018.
Definisjon på revisor: Norsk Dampselskap er ikke en regnskapspliktig organisasjon og
regnskapsfører er ikke nødvendig. Det er derimot ønskelig med internrevisjon. Kriterier for en
internrevisor: en internrevisor er en likemann, det vil si at utdanning innen regnskap ikke er
nødvendig. Det er derimot ønsket med tallforståelse og ryddighet. En kan ikke sitte i styret
eller være nærstående til noen som sitter i styret. Bør ikke ha fått utbetalinger fra styret i
regnskapsåret.
Nominerte til neste års valgkomite vil bli lagt frem for avstemning på årsmøtet tilsvarende
styreverv og revisor. Unntak kan forekomme ved nødrutine.
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.
I en situasjon der majoritet av styret må erstattes vil det innsettes et interimstyre.
Hovedoppgave for et interimstyre vil være å arrangere nytt årsmøte og valg. Årsmøte skal
avholdes så snart dette er gjennomførbart.

