
Instruks for valgkomitéen i IL Norodd 

Behandles på årsmøtet 30. mars 2022 

 

 

 

1. IL Norodd sin valgkomité 

 

1.1 Valgkomitéens sammensetning 

IL Norodd sin valgkomité velges på årsmøtet, j.fr. lovens § 12. 

 

Komitéen består av en leder og to medlemmer – samt ett varamedlem. Alle 

medlemmer av valgkomitéen har én stemme hver. Varamedlem har kun stemmerett 

ved forfall av ordinært medlem. 

 

1.2 Valgkomitéens oppgave 

Valgkomitéens oppgave er å foreslå kandidater til verv overfor årsmøtet iht. 

klubbens lov. 

 

1.3 Forslagsrett 

Samtlige medlemmer i klubben har forslagsrett overfor valgkomitéen, men komitéen 

står fritt til å foreslå andre kandidater. 

 

1.4 Valgkomitéens arbeid 

Valgkomitéens leder skal senest tre måneder før årsmøtet innkalle komitéen til 

konstituerende møte for gjennomgang av komitéens oppgaver, arbeidsform og 

framdrift i arbeidet.  

 

Møter i komitéen avholdes som fysiske møter, men kan også avholdes som 

elektroniske møter dersom dette er mer praktisk. 

 

Valgkomitéen skal rette henvendelse til samtlige tillitsvalgte med forespørsel om de 

er interessert i å ta gjenvalg i samme eller annet verv for neste tingperiode. Deretter 

skal komitéen rette henvendelse til medlemmene og be om forslag til kandidater til 

de tillitsverv som skal besettes iht. klubbens lov. I henvendelsen skal valgkomitéen 

angi hvilke tillitsvalgte som ønsker gjenvalg og hvilke som ønsker å fratre sine verv. 

Det er ikke automatikk i at en tillitsvalgt som ønsker gjenvalg blir foreslått på nytt. 

Forslagsfristen er to måneder før årsmøtet.  

 

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av komitéen. 

Idrettens bestemmelser om inhabilitet gjelder for medlemmer av valgkomitéen. 

 

 

 



Valgkomitéens leder innkaller komitéen til møte når fristen for forslag er passert. 

Komitéen skal gjennomgå alle innkomne forslag sammenholdt med de tillitsvalgtes 

egne svar, valgkomitéens egne vurderinger og egne forslag. Komitéen intervjuer de 

foreslåtte kandidater i den utstrekning den finner det nødvendig. 

 

Valgkomitéens innstilling skal være klar senest tre uker før årsmøtet. Innstillingen 

skal redegjøre for de utvelgelseskriteriene som komitéen har lagt til grunn og skal 

inneholde en oversikt over innkomne forslag. Eventuell dissens om innstillingen skal 

framkomme av den. 

 

Valgkomitéens innstilling skal følge sakspapirene til årsmøtet. 

 

Skulle det i forkant av årsmøtet oppstå endringer av betydning for grunnlaget til 

valgkomitéens innstilling, kan komitéen vurdere innstillingen på nytt og eventuelt 

fremme en revidert innstilling til årsmøtet. Skulle det oppstå endringer av betydning 

i grunnlaget for valgkomitéens innstilling på årsmøtet, kan valgkomitéen på 

oppfordring fra forsamlingen, komme sammen og fremme en innstilling basert på 

det nye grunnlaget. 

 

1.5 Valgbarhet 

Valgbarhetsbestemmelsene følger av klubbens lov § 5. Sammensetning av styre, 

komitéer og utvalg skal følge kjønnsfordelingsbestemmelsene i lovens § 4. 

 

1.6 Presentasjon av forslaget på årsmøtet 

Presentasjon av forslaget fra valgkomitéen legges fram av lederen av valgkomitéen 

eller en annen som komitéen utpeker. Det redegjøres om komitéens 

sammensetning, hvordan komitéen har arbeidet og innstilling og begrunnelse for 

hver kandidat. 

 

Dirigenten(e) på årsmøtet tar så over og styrer selve valget. 

 

  


