RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN
Formål:
1. Valgkomiteens formål er å skaffe kvalifiserte kandidater til styret og hagens
komiteer og verv.
Valg:
1 Medlemmer til Ordenskomite, Byggekomite og Takstkomite velges av Årsmøtet
for en periode på 2 år.
2 Medlemmer til Salgskomite, Strømkomite, Barne- og Aktivitetskomite,
Fellesarbeidskomite, Arrangementskomite, Hus forvalter, Materialforvalter og
representant til årsmøtet i Kretsen og eventuelle samarbeidsutvalg, samt
revisorer utpekes av styret. Navnene bekjentgjøres i årsmøtepapirene.
3 Medlemmer til øvrige komiteer utpekes av styret, og bekjentgjøres hvis mulig i
årsmøtepapirene og ellers på hjemmeside.
4 Valgkomiteens innstilling på kandidater som skal velges på Årsmøtet skal være
styret i hende senest tre uker før Årsmøtet slik at komiteens forslag kan sendes
ut sammen med den skriftlige innkallingen til årsmøtet. Oversikt over
medlemmer i øvrige verv bør være på plass til samme tid.
5 Styret har ansvar for å foreslå medlemmer til Valgkomiteen overfor årsmøtet,
slik at Valgkomiteen ikke foreslår seg selv.
6 Valgkomiteen velges av Årsmøtet for to år av gangen.
Styret utpeker komiteens kontaktperson i styret som ivaretar den løpende
kontakten med styret
7 Det er styrets plikt, i god tid før Årsmøtet, å gjøre komiteen oppmerksom på
hvilke verv som står på valg slik at komiteen har tid på seg til å kontakte det
nødvendige antall medlemmer.

Arbeidsform og rutiner:
1 Komiteen arbeider på selvstendig grunnlag, men holder styret orientert om sitt
arbeid med å finne kandidater.
2 Valgkomiteen bør starte sitt arbeid tidlig i sesongen
3 Styret kan foreslå kandidater, men det er opp til komiteen om disse skal tas til
følge.
4 Komiteen bør jevnlig diskutere behovet for kontinuitet og fornyelse i
foreningens verv.

Classification: Open

UTDRAG FRA VEDTEKTENE:
§ 3.1 (…) Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av oktober. Årsmøtet skal
kunngjøres med minst 4 ukers skriftlig varsel. (…) Egen innkalling med saksdokumentene
sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Valgkomiteens innstilling sendes ut med innkallingen/saksdokumentene
§ 3.2 (…) Kun medlemmer av foreningen er valgbare til foreningens og organisasjonens
styrende organer, med unntak av revisor som kan velges uavhengig av medlemskap.
Årsmøtet foretar valg av:
styre (jf. § 5)
2 revisorer, hvorav én er på valg hvert år (m/varamedlemmer)
3 medlemmer til valgkomité, hvorav minst én er på valg hvert år
representanter til årsmøtet i kretsen, og evt. foreningens representantskap eller fellesstyre
komitémedlemmer (jf. § 7.1)
Ethvert medlem må være villig til å motta valg til styret og komiteer, dog har fratredende
tillitsvalgte rett til å nekte gjenvalg for så lang tid som vedkommende har fungert. Tillitsverv i
forbund og krets gjelder som ansiennitet. (Jfr. § 9.2)
§ 7.1 Styret "(…) oppnevner de komiteer og utvalg som det finner nødvendig. Ordenskomité,
takstkomité og byggekomité bør velges på årsmøtet».

(Alle vedtektene finnes under «Nedlastbare dokumenter»)
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Classification: Open

