
 

 
   

 
 
 
 

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I ALLSKOG SA 
 

Vedtatt i årsmøtet 30. oktober 2020 
 
§1 
Valgkomiteen består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt i årsmøte. Valgkomiteens oppgave 
er, som saksforbereder for årsmøte, å fremme vel gjennomarbeidede forslag på kandidater til 
tillitsverv innen organisasjonen. 
 
§2 
Valgkomiteen bør møtes i så god tid før valgmøtet at valgkomiteens skriftlige innstilling kan sendes 
årsmøteutsendingene sammen med innkallingen til møtet.  Fra komiteens møter skal det føres 
protokoll som undertegnes etter hvert møte.  Valgkomiteens innstilling skal framgå av protokollen, 
og med angivelse av stemmetall dersom innstillingen ikke er enstemmig. 
 
§3 
Valgkomiteen skal, som grunnlag for sitt arbeid, få seg forelagt en oversikt over hvilke tillitsvalgte 
som er på valg, likeledes skal andelslagets vedtekter tilstilles valgkomiteen slik at den er klar over 
vedtektenes bestemmelser vedrørende valg av tillitsvalgte. 
Valgkomiteen har plikt til å søke og skaffe seg informasjoner om hvilke kvalifikasjoner som er 
ønskelige for kandidater som er på valg. Komiteen skal, ut fra vedtektenes bestemmelser og egne 
vurderinger, finne fram til de beste kandidater til de ulike tillitsverv. 
 
§4 
Valgkomiteen skal stille forslag på kandidater til alle tillitsverv i overensstemmelse med vedtektenes 
bestemmelser. Forslag på kandidater til valgkomiteen skal fremmes i samråd med årsmøtets 
ordfører. Komiteen skal forvisse seg om at de foreslåtte kandidater er valgbare, og forespørre om de 
er villige til å påta seg slike verv.  Når valgkomiteen foreslår ny kandidat uten at sittende tillitsvalgt 
har frasagt seg gjenvalg, skal sistnevnte underrettes straks av valgkomiteens leder. 
 
§5 
Valgkomiteen møter på årsmøte, og komiteens leder legger fram dens innstilling.  Ved framleggelsen 
skal en søke å gi konkrete og faktiske opplysninger om de foreslåtte kandidater som for eksempel 
bosted, alder, produksjon, representasjon i andre organer og lignende.  Blir det fremmet flere 
forslag, skal hver fraksjon presentere sin innstilling.  Alle valgkomiteens medlemmer har rett til å 
gjøre rede for sitt standpunkt. 
 
§6 
Valgkomiteen skal fremme forslag for årsmøtet om godtgjørelse for sentrale tillitsvalgte og revisor.   
 


