
ÅRSMØTET 23. MAI 2018 

 

 

Vedtektsendringer 
 

Styret foreslår en opprydning i vedtektene om valg som skal foretas på årsmøtet. Det 
gjelder  

 valg av styreleder:   
Måten styreleder velges på i dag, kan oppfattes noe uheldig/uønsket. Først velges 
styremedlemmer for 2 år. Og så velges leder blant disse for 1 år. Det kan resultere i 
at medlem som er valgt inn i styret for 2 år, sitter som leder for 1 år, ikke gjenvelges 
som leder, men skal fortsette i styret ut sin 2 års-periode. Dersom styreleder velges 
for 1 år og eventuelt ikke gjenvelges, er vedkommende ute av styret. 
 

 valg av varamedlemmer til styret:  
Det er uhensiktsmessig at ett varamedlem skal være øremerket styrerepresentanten 
fra fylkesavdelingene. Vedkommende må ved behov også kunne benyttes ved andre 
forfall i styret. 
 

 valg av valgkomite med varamedlem: 
Det kan være fornuftig å velge 1 varamedlem til valgkomiteen hvert år. 
Vedkommende må være forberedt på å steppe inn for resten av en 3 års-periode for 
et valgt komitemedlem som må trekke seg fra valgkomiteen (ny jobb, sykdom, etc). 
For å sikre rotering/fornyelse i valgkomiteen bør medlem av valgkomiteen ikke kunne 
gjenvelges etter å ha sittet i komiteen i tre år. 

 

Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøtet. 

 
Styret foreslår for årsmøtet at vedtektenes §4 punkt g vedrørende valg som skal foretas 
av årsmøtet, gis følgende formulering: 

 

g) Valg av:  

 
- ordfører og varaordfører for 1 år  
- styreleder for 1 år  
- 4 styremedlemmer for 2 år slik at to er på valg hvert år  
- 3 varamedlemmer til styret i rekkefølge for 1 år  
- 3 medlemmer til valgkomité for 3 år slik at ett medlem er på valg hvert år 
- 1 varamedlem til valgkomitéen for 1 år  
Medlem til valgkomitéen kan først gjenvelges etter et opphold på minst ett år.  

 


