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Instruks for valgkomite i Jordvern Vestfold  
 

1. Formål. 

Formål med valgkomiteen er å få fram gode kandidater til styret i Jordvern Vestfold. 

Alle betalende medlemmer er valgbare.  

 

2. Valg. 

Hvert årsmøte skal ha en valgkomitè på tre medlemmer med ett varamedlem.  

Valgkomiteen skal velges av årsmøtet og det skal tas hensyn til geografisk spredning 

ved valget. Ett medlem, den som har sittet lengst, skal skiftes ut hvert år. 

Funksjonstida blir dermed tre år. Om en av de gjenværende komitemedlemmene blir 

valgt til et annet tillitsverv i Jordvern Vestfold skal det velges ett nytt komitemedlem i 

stedet og med den funksjonstida som denne hadde hatt. 

 

3. Arbeidsfelt. 

Valgkomiteen skal legge fram for årsmøtet forslag til:  

A. Leder for ett år.  

B. Ett eller to styremedlemmer som blir valgt for to år. Jf vedtektene. 

C. Første og andre varamedlem til styret for ett år. 

D. Nestleder for ett år blant styrets medlemmer 

E. Ett medlem til valgkomiteen for 3 år. 

F. En revisor for ett år. 

 

4. Presentasjon 

Valgkomiteen eller noen de forespør, legger fram innstillingen for årsmøtet med 

presentasjon av kandidatene. Valgkomiteen bør tilstrebe å legge fram en samlet 

innstilling til årsmøtet. Hvis det ikke lar seg gjøre, legger valgkomiteen fram delt 

innstilling; et flertallsforslag og et mindretallsforslag. 

 

5. Arbeidsmåter. 

A. Styret gir valgkomiteen orientering om tid for årsmøtet minst 2 måneder på 

forhånd. Styret legger også fram medlemslister til valgkomiteen.  

B. Den som har sittet lengst tid i komiteen, fungerer som leder. Leder kaller inn 

til møte i valgkomiteen. 

C. Alle kandidatene som ønskes foreslått av valgkomiteen, skal på forhånd være 

forespurt og de skal ha gitt bekreftende svar om at de er villige til å påta seg 

vervet.  

D. Valgkomiteen skal ta hensyn til geografi, kjønn og alder ved forslag av 

kandidater. Valgkomiteen bør også forhøre seg om det er interesserte 

styremedlemmer i ungdomsorganisasjoner som støtter Jordvern Vestfolds 

arbeid og formål». Styret skal være et team som sammen skal ha bredde i 

faglige og personlige egenskaper, og fungere godt som styre. 

E. Valgkomiteens forslag sendes ut sammen med årsmøteinnkallingen senest 14 

dager før årsmøtet. 

F. For å lette arbeidet for valgkomiteen, bør valgkomiteen føre protokoll over 

forespurte kandidater og innstilte kandidater samt årsmøtets vedtak hvert år. 

 

 
Forslag til årsmøte i Jordvern Vestfold, 24.03.2021 


