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1. Valgkomite.
Alle valg som foretas av årsmøtet skal forberedes av valgkomiteen. Valgkomiteen består
av fem medlemmer med personlige varamedlemmer, alle medlemsvalgte på årsmøtet.
Begge kjønn skal være representert i komiteen. Funksjonstiden er tre år, og de kan ikke
gjenvelges.
Leder velges av årsmøtet, og valgkomiteen velger selv nestleder.
Styrets medlemmer og daglig leder kan ikke være medlem av valgkomiteen.
2. Mandat
Valgkomiteen skal avgi innstilling til alle valg på årsmøtet:
 Styrets leder, valgt på fritt grunnlag for ett år.
 Fire medlemsvalgte styremedlemmer som skal gi geografisk og
produksjonsmessig sammensetning, velges for to år.
 Styrets nestleder, velges blant styremedlemmene.
 Tre varamedlemmer til styret i nummerorden for ett år
 Valg av årsmøteleder og nestleder for ett år
 Valg av revisor for ett år.
 Valgkomitemedlemmer med personlige varamedlemmer med samme
funksjonstid og leder av valgkomiteen
På første årsmøte velges 2 av styremedlemmene for ett år.
Styret avgjør etter hvert årsmøte om 1. varamedlem møter fast på alle styremøter.
Valgkomiteen avgjør selv om innstillingen skal lyde på ett eller flere forslag til de ulike
verv. Blir det fremmet flere forslag, bør hvert av forslagene begrunnes i innstillingen.
3. Presentasjon.
Valgkomiteens innstilling skal foreligge ved innkallingen til årsmøtet, og sendes ut
sammen med innkallingen. Valgkomiteens leder framlegger innstillingen for årsmøtet
med presentasjon av kandidatene.
4. Valgkomiteens arbeidsmåte.
Valgkomiteen skal i god tid, og senest 15. januar sørge for at de av enhetens tillitsvalgte
som er på valg får en skriftlig forespørsel om de er villige til å stille seg disponible.
Positivt svar er uten forbindtlighet for valgkomiteens videre arbeid. Alle medlemmer
som ønskes foreslått av valgkomiteen, skal på forhånd være forespurt om de er villige til
vervet. Aktuelle medlemmer til lederverv og styreverv skal inviteres til møte med
valgkomiteen. Dette gjelder også sittende medlemmer. Valgkomiteen skal legge vekt på
personlige egenskaper og gode styre-egenskaper samt erfaring med organisasjonsarbeid ved valg av kandidater. De skal også legge vekt på god geografisk og
produksjonsmessig fordeling i de ulike organer i sitt forslag til årsmøtet. Utvelgelse av
tillitsvalgte er meget viktig på både kort og lang sikt. Det er derfor viktig at valgkomiteen
vurderer situasjonen i et langsiktig perspektiv og arbeider med dette for mål når den
årlige valginnstillingen settes opp.
5. Godtgjørelse til tillitsvalgte.
Valgkomiteen skal fremme forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte.
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