
Instruks for valgkomitearbeid for Kjerringvik vel og 

båthavnforening 

Det bør tilstrebes å starte tidlig slik at valgkomiteen kommer i mål til neste 

årsmøte. 

 Sett opp en tidsplan  

 Kartlegg hvilke roller som skal på valg neste årsmøte  

 Legg en strategi for kriterier til de enkelte rollene og i størst mulig grad ta 

hensyn til: 

o Valgbarhet i henhold til Vedtekter og Havnereglement 

o Kjønnsfordeling 

o Aldersfordeling   

o Gjenspeiling av medlemssammensetning  

o Arbeidsoppgaver   

 Vurder kandidater  

o Nye kandidater  

o Gjenvalg.  

 Utarbeid innstillingen – dissens kan være en styrke for foreningen 

Valgkomiteens oppgave er å finne gode kandidater til organisasjonens styre 

og bør ha i tankene styrets sammensetning i forhold til kompetanse. 

Valgkomiteen skal arbeide selvstendig på vegne av medlemmene, og kun 

svare ovenfor medlemmene ved årsmøte. Det vil si at de skal ta selvstendige 

vurderinger og ikke være styrt av det sittende styre. 

Valgkomiteen innstiller også kandidater til valgkomiteen. Det er ønskelig at 

et av medlemmene av komiteen har erfaring som tidligere styremedlem. 

Valgkomiteen har et overordnet ansvar for å ivareta kontinuitet, mangfold og 

rekruttering, og personene i valgkomiteen skal representere hele 

befolkningen i Kjerringvik. 

Det er viktig med åpne valgprosesser. Valgkomiteen bør motivere 

medlemmer til å stille til valg eller si ifra at de trekker seg i god tid før 

valget. Alle medlemmer skal gis mulighet til å engasjere seg i valgprosessen. 

Valgkomiteen bør medvirke til en kultur som legitimerer forslag om 

motkandidater. Skulle det være uenighet i valgkomiteen, kan en delt 

innstilling bidra til en mer åpen debatt omkring kandidatene. 

 



Valgkomiteen bør unngå: 

 

Hyppig bruk av gjenvalg uten å søke etter nye kandidater.  

Valg av personer fra samme husstand eller nærmeste familie til å sitte i styret 

samtidig. Dette for å unngå spekulasjoner om inhabilitet og manglende tillit 

til styrets arbeid. 

Valgkomiteen  

Kjerringvik 14.04.21 
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