
Veiledning for valgkomiteer i Naturvernforbundets fylkes- og lokallag  

   

Innledning – Valgkomiteens formelle rolle  

Valgkomiteen for fylkes- og lokallag er nevnt i Naturvernforbundets vedtekter, i kapitlene som 

omhandler fylkeslag og lokallag.    

 

Det som står i vedtektene er:   

 

§10 Fylkeslag  

10.8  

h) Følgende saker skal behandles på årsmøtet:  

• (…)  
• Valg av leder og styremedlemmer.  

• Valg av valgkomité.  

• Valg av revisor. 

• Fordeling av utsendinger fra kommunene for neste årsmøte  

 

 i) I landsmøteår skal årsmøtet også behandle:  

• Nominering av landsstyrerepresentanter med vara. Disse skal være en av hvert kjønn.  

• Valg av utsendinger til landsmøtet   

 

§12 Lokallag   

12.9    

h) Følgende saker skal behandles på årsmøtet:  

• (…) 
• Valg av styremedlemmer.  

• Valg av utsendinger til fylkeslagenes årsmøter.  

• Valg av valgkomité og revisor.  

 

f) I landsmøteår velges en delegat som landsmøteutsending  

 

 

De påfølgende retningslinjene er ment som en utfylling og et supplement til det som står i 

Naturvernforbundets vedtekter.  

  

1.           Formål  

Valgkomiteens oppgave er å etablere sterke fylkes- og lokallagsstyrer for Naturvernforbundet 

slik at de kan videreføre organisasjonens politikk og verdigrunnlag ute i kommunene. 

Valgkomiteen må sette seg inn i de delene av Naturvernforbundets vedtekter som vedrører 

fylkeslag/ lokallag.  

 

Disse retningslinjene er retningsgivende for Naturvernforbundets fylkeslag og lokallag.   

 

2.           Valg og sammensetning av valgkomiteen  

2.1         Valgkomiteen velges på lagenes årsmøter.           

  

2.2         Valgkomiteen bør bestå av minimum tre faste medlemmer og eventuelt varamedlemmer. 

Valgkomiteen bør ha variasjon i kjønn og alder.  

 

2.3  Fylkes- og lokallagsstyrene innstiller på nye medlemmer til valgkomite. 

 



3.           Valgkomiteens arbeid  

3.1         Valgkomiteens arbeid består i:  

• Lage innstilling til neste års styre i fylkes- eller lokallaget.  

• I landsmøteår, innstille på landsmøtedelegater  

• For fylkeslag: I landsmøteår også innstille på landsstyrerepresentanter, en fast representant  

og en vara - en av hvert kjønn.  

 

3.2        Det er årsmøtet som velger styret og de andre tillitsvalgte i foreningen. Valgkomiteen skal 

fungere som en hjelp for årsmøtet. Det er også årsmøtet som velger valgkomiteen, og denne 

er bare ansvarlig overfor årsmøtet.  

 

3.3        Når valgkomiteen skal finne gode kandidater til fylkes-/lokallagsstyret bør de ta hensyn både 

til individuelle kunnskaper og egenskaper, og til styret som helhet. Det bør legges vekt på:  

 

• mest mulig lik fordeling mellom kjønnene.  

• rekruttering av nye personer med variert alderssammensetning 

• styremedlemmene bør ha geografisk spredning 

• styremedlemmene bør ha gjensidig tillit til hverandre  

• individuelle forskjeller er en styrke som kan og bør utnyttes.  

• at leder har gode egenskaper i forhold til å skape godt samarbeid og engasjement blant 

styremedlemmene og aktive  

• forsøke å sette sammen et styre som til sammen har både faglig og organisatorisk 

kompetanse og som jobber i samsvar med Naturvernforbundets politikk og 

styringsdokumenter.  

 

3.4 Fast ansatte i fylkeslaget kan ikke velges som styremedlemmer i fylkeslaget.  

 

3.5   Hvis Natur og Ungdom har lokallag i fylket/kommunen, bør en representant fra Natur og 

Ungdom ha fast plass i styret, i tillegg til de tre styremedlemmene som er minimum. Natur og 

Ungdom bestemmer hvem denne representanten skal være. 

 

4.           Taushetsplikt  

Valgkomiteens medlemmer er pålagt taushetsplikt om forhold vedrørende kandidater 

og nominasjonsprosess.  

 

5.            Innstilling  

5.1         Valgkomiteen leverer skriftlig innstilling til årsmøtet. Innstillingen bør være klar en uke før 

årsmøtet.   

 

5.2         Valgkomiteen bør tilstrebe enstemmig innstilling. Ved uenighet synliggjøres mindretallets 

innstilling, og for hvilke verv det gjelder. Det er valgkomiteens faste medlemmer som har 

stemmerett ved uenighet.  

 

5.3         Dersom valgkomiteen vurderer å ikke gjeninnstille en person som i dag har verv i 

organisasjonen skal personen informeres om dette før valgkomiteen vedtar en innstilling.  

  

5.4         Ved delt innstilling presenteres alle kandidatene, og det gjennomføres valg. Dersom minst én 

person ønsker, skal det gjennomføres skriftlig valg.  

 


