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Retningslinjer  
Valgkomitèen  
 
Valgkomitèen bør være sammensatt av medlemmer som må oppfylle mange krav for at de skal fungere på 
en tilfredsstillende måte. 
 

 Umiddelbart etter årsmøte velger Valgkomitèen sin leder. Resultatet av dette valget rapporteres til 
Styrets leder. 

 I meget god tid før neste valg, kontakter komitèen alle de som er på valg, for å få skriftlig beskjed 
om vedkommende tar gjenvalg eller ikke. Det er viktig å begynne med leder. 

 Det må understrekes at Valgkomitèen med sine forslag skal ta hensyn til de krav og 
interessehensyn som stilles. 

 Valgkomitèen bør også ta hensyn til at kjemien mellom medlemmene i Styret stemmer. Det kan 
være klokt å ta en prat med styrets leder i den forbindelse. Dette må balanseres opp mot at 
Valgkomitèen rapporterer overfor årsmøtet, og er årsmøtets organ.  

 Valgkomitèen skal legge fram ett forslag til hvert av de verv som det skal velges representanter til.  

 Dersom Valgkomitèen ikke er enige, kan de naturligvis legge fram delt innstilling. 
 
Det er ikke nødvendig at Valgkomitèen selv kommer med egne forslag. Kommer det mange forslag fra 
medlemmene, kan Valgkomitèen ta stilling til disse på følgende måte: 
 

 Når en foreslår person overfor Valgkomitèen, må det gå klart frem om forslagstilleren kommer med 
en nominasjon som Valgkomitèen kan bruke eller om forslagstilleren vil fremsette sitt forlag til 
valget på årsmøtet. 

 

 Dersom det kommer flere forslag enn det er plasser, kan Valgkomitèen forholde seg slik: 
a. La de innkomne forslag også være Valgkomitèens forslag. 
b. Stå bak de som også Valgkomitèen støtter. 
c. Stå bak de Valgkomitèen støtter, og selv komme med supplerende forslag, dersom 

førstnevnte gruppe ikke gir fullt styre. 
d. La medlemmenes forslag stå, uten å støtte disse, og selv fremme Valgkomitèens forslag. 

 
Valgkomitèen skal ikke offentliggjøre sine forslag før etter forslagsfristens utløp.  
!  Det er praksis i noen klubber at Valgkomitèens forslag blir offentliggjort, slik at medlemmene kan komme 
med motforslag. Dette er ikke en korrekt behandling av saken. Medlemmene må selv ta initiativ å sende inn 
sine forslag i rett tid. ! 
 
Forslagsfrist: 
Forslagsfristen går ut i henhold til lovene.  

 Etter denne dato har ikke medlemmene lov å sende inn forslag.  

 Før denne dato skal alle foreslåtte være medlem av klubben og ha betalt sin kontingent for 
inneværende år. 

 Dersom de foreslåtte kandidatene ikke oppfyller ovennevnte krav, er de å betrakte som ikke 
foreslått.  

 Fører dette til at det ikke er nok kandidater til å besette alle plasser, må Valgkomitèen fortsette sitt 
arbeide til dette er oppnådd, også etter forslagsfristen har gått ut. 
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