Instruks for Valgkomite
Vedtatt på Dachshundtinget 22. april 2018

Valgkomiteens (VK) medlemmer velges av Dachshundtinget (DHT).

Oppgave
VKs oppgave er å fremme forslag til DHT på alle kandidater til de verv som det etter NDFs
lover tilligger DHT å velge.
VK skal i sitt forslag tilstrebe sammensetninger med gode forutsetninger for samarbeid, samt
evner til å ivareta alle deler av NDFs interesser.
VK skal holde seg orientert om arbeidet i NDFs HS og være kjent med hvilken kompetanse
det er behov for og hvordan forbundet fungerer.

1. Sammensetning, beslutningsdyktighet m.m.
1.1 I henhold til lovene består VK av 3 medlemmer, valgt for 3 år av gangen. Det velges også
2 varamedlemmer, valgt for ett år av gangen.
Lengst sittende medlem i valgkomiteen fungerer som leder.
Varamedlem deltar bare i arbeidet etter særskilt innkalling, men underrettes om alle skriftlige
vurderinger VK avgir. VKs Leder har ansvaret for å organisere arbeidet.
VKs medlemmer har særskilt ansvar for å ivareta NDFs interesser som helhet, også når
disse ikke samsvarer med ens personlige oppfatning og/eller tilhørighet i organisasjonen.
1.2 Fratrer et medlem i valgperioden, går 1.varamedlemmet inn som fast VK-medlem.

2. Vedtaksmuligheter
2.1 VK skal tilstrebe å komme med en enstemmig innstilling.
2.2 Lykkes ikke VK å oppfylle pkt. 2.1 må delt innstilling aksepteres.

3. Saksbehandling
VK skal til enhver tid følge NDFs gjeldende lover, hvilket bl.a. innebærer at:
3.1 VKs leder har ansvar for å organisere komiteens arbeid og innkalle til møter ved behov
eller dersom ett av de øvrige medlemmer krever det. Saksbehandlingen skjer enten skriftlig,
pr. e-post, Skype eller ved møter. Leder avgjør behandlingsform.
3. 2 VK publiserer i medlemsbladet Dachshunden/NDFs nettsider om forestående valg og
hvilke poster i NDFs organisasjon som er valgbare i god tid. (Hovedstyret, revisor og
valgkomite)

3.3 VK skal avklare med alle som innstilles at de er villig til å ta verv og at kandidatene er
valgbare iht.§3-3 og §3-4 i NDFs lover.
3.4 VK skal etterspørre en kort presentasjon av alle foreslåtte kandidater.
3.5 Til VKs innstilling skal det også følge en oversikt over samtlige rettidige innkomne forslag
fra alle forslagsberettigede. Forslagsstillers navn skal fremkomme.
VKs innstilling samt alle innkomne forslag sendes HS og bladet Dachshunden umiddelbart
etter forslagsfristen er gått ut. Kandidatpresentasjoner sendes så fort den foreligger ift frister
for innkallingen til DHT til HS v/sekretær.
Valgkomiteen må starte arbeidet på et tidlig tidspunkt.
Dersom det kommer flere forslag på personer til styreverv kan valgkomiteen:
La de innkomne forslag være valgkomiteens forslag.
Stå bak de som også valgkomiteen støtter.
Stå bak de som valgkomiteen støtter og selv komme med supplerende forslag dersom de
foreslåtte ikke gir fult styre.
• La medlemmenes forslag ¨stå¨, uten å støtte disse, og selv fremme egne forslag.
•
•
•

Valgkomiteens forslag skal ikke offentliggjøres før etter forslagsfristens utløp.
Frist for innsendelse av forslag er regulert i NDFs lover. Forslag skal være poststemplet
innen fristdato. Etter dette er det ikke anledning til å sende inn forslag. For sent innkomne
forslag skal ikke aksepteres. Alle foreslåtte medlemmer må ha betalt kontingent for
inneværende år.

