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Veileder 
for valgkomité i 

Norsk Lundehund Klubb 
Utarbeidet av valgkomiteen 2020 
i Norsk Lundehund Klubb Ant. sider: 2

FORARBEID
• Start med arbeidet i god tid – min. 3 måneder før årsmøte 
• Vær orientert og oppdatert 
• Sørg for å ha kunnskap om klubbens verdier, visjon og mål
• Ha dialog med styret for å finne ut hvordan styret har fungert i perioden
• Lag en fremdriftsplan over hva og hvordan arbeidet skal utføres.
• Lag en oversikt over hvilke funksjoner som skal velges på årsmøtet. Hvem er på valg?
• Be medlemmene sende inn forslag til kandidater via første nummer av Lundehundnytt 

KARTLEGGING 
• Ta kontakt med alle som er på valg. 
• Spør om gjenvalg ønskes. 
• Få begrunnelse. 
• Spør om vedkommende er interessert i andre oppgaver. 
• Ta kontakt med kandidater som spilles inn fra medlemmene og kandidater spilt inn av 

valgkomiteen.
• Gi aktuelle kandidater en så nøyaktig beskrivelse av styrearbeidet som mulig
• Forsøk å ta hensyn til geografisk spredning, ønskelig kompetanse og kjønnsfordeling. 

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL VALG
• Kandidater presenteres i et samlet valgoppsett/valgseddel i Lundehund-nytt som del av 

papirer til Årsmøtet
• Kandidater presenteres på identisk måte med fire presentasjonspunketr med ca 200 ord på 

hver kandidat.
• Oppsettet sendes til kandidatene som selv fyller ut de fire punktene til presentasjonen
• Valgkomiteen er ansvarlig for å oversender presentasjonene til redaksjonen i Lunde-

hund-nytt
1. Kort oppsummering av kandidatens personlige bakgrunn
2. Erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner, gjerne annet enn innenfor hund
3. Hva synes kandidaten er viktig å tenke på ved styrearbeid i frivillige organisasjoner som 

Norsk Lundehund Klubb
4. Hva vil kandidaten prioritere som viktigste arbeid i klubben framover

• Alle mottatte foreslåtte kandidater som er foreslått skal bekjentgjøres
• Dersom Valgkomiteen innstiller en valgliste skal øvrige foreslåtte kandidater listes opp i 

tilknytning til presentasjon av innstilte kandidater.
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GJENNOMFØRING AV VALG
• Det gjennomføres alltid skriftlig avstemming ved valget.
• Medlemmer i Norsk Lundehund Klubb har stemmerett.
• Skriftlige valg gjennomføres nå fra starten av møtet. 
• Stemmesedler som er lagt ved andre utgave av Lundehund-nytt hvert år. Denne benyttes 

både ved valget på årsmøtet og ved innsending av forhåndsstemmer. 
• Stemmegivning med forhåndsstemmer er hemmelig (§3.2). 
• Prosess for forhåndsstemmer beskrives i møtepapirene.
• Stemmeseddelen fylles ut og kan leveres ved å forhånds-stemme innen angitt dato til 

klubbens leder, eller ved registrering på møtet helt til valget erklæres for avsluttet av valg-
komiteen i passende tid for tellekorpsetsarbeid. 

• Valgets resultat kunngjøres av tellekorpset. 
1. Først angis valg av leder/nestleder. Den med flest stemmer blir leder for 2 år.
2. Dernest leses antall stemmer på hver av kandidatene til styremedlem opp. Dem med 

flest stemmer blir faste medlemmer i styret for 2 år.
3. Så leses antall stemmer på hver av kandidatene til varamedlem opp. dem med flest 

stemmer blir varamedlemmer til styret for 1 år.
4. Til slutt angis stemmer på de andre vervene.

FRA KLUBBENS LOVER: 
• Valgkomité er definert som et av klubbens organer
• Forslag til kandidater til valgene skal følge innkallingen til årsmøtet. Forslag på kandidater 

må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato. 
• Årsmøtets oppgaver er bl a å velge valgkomite med leder og øvrige medlemmer for 2 år, 

samt vararepresentant for 1 år. Det betyr at leder skal spesifikt lanseres og velges separat
• Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere 

fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges 
frem for årsmøtet til valg.

• Ekstraordinært årsmøte: Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i 
hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge 
senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. 

• Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for 
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle 
de verv som skal besettes. 

Det vises for øvrig til NKKs Organisasjonshåndbok, avsnitt om Valgkomite.


