
Instruks for valgkomiteen etter landsmøte 2019 

1. Norges Døveforbund skal til enhver tid ha en valgkomité. Komiteens primære oppgave 
er å forberede og presentere valgene på førstkommende landsmøte.  
 

2. Instruks for valgkomiteen utarbeides av forbundets Vedtektskomiteen, men må vedtas 
på landsmøte for å være gyldig. Endringer kan vedtas i samsvar med forbundslovens § 
13 b (minst 50 % av de avgitte stemmene), etter at vedtektkomiteen har fått anledning 
til å vurdere forslagene, når det ikke er vedtektkomiteens egne forslag. Fortolkning av 
instruksen ligger under vedtektkomiteen. 
 

3. Komiteen skal bestå av 3 medlemmer samt 1. og 2. varamedlem. Ny valgkomite velges 
etter innstilling fra avgående valgkomite. Kandidatene må være medlemmer av 
forbundet. Medlemmer som trekker seg må informere forbundskontoret straks.  
 

4. Den nyvalgte komiteen trer sammen straks etter at landsmøtet er hevet og 
konstituerer seg ved å velge leder og nestleder.  
 

5. Valgkomiteen skal i perioden arbeide aktivt for å finne kvalifiserte personer som er 
villige til å ta imot valg, både ved å be om forslag fra medlemslagene og enhetene 
innen forbundet, og ved personlige sonderinger. 
 

6. Minst et halvt år før landsmøtet sender komiteen brev til medlemslagene og enhetene, 
og disse får en to måneders frist til å komme med sine forslag på kandidater, som må 
ha sagt ja til å stille. 
 

7. Ut fra disse forslagene og evt. egne kandidater, utarbeider komiteen det forslaget som 
blir grunnlaget for valgene på landsmøtet. Under dette bør det legges vekt på 
kompetansesammensetning, jevn fordeling av kvinner/menn og en rimelig geografisk 
spredning. Innstillingen fra valgkomiteen skal være begrunnet med hvorfor komiteen 
har valgt de foreslåtte kandidatene, samt legge ved en liste med navn over de 
innkomne forslagene fra lokallagene. Også navn på forslagstiller skal være med, for 
hvert enkelt forslag. 
 

8. Forslaget sendes forbundskontoret, senest tre måneder før landsmøtet, og det bør 
også være klart så tidlig at det kan offentliggjøres i Døves Tidsskrift i tide før 
landsmøtet. Er det uenighet i valgkomiteen offentliggjøres både flertalls- og 
mindretallsinnstillingen.  Valgkomiteens leder har ansvaret for at fristene holdes. 
 

9. Forslaget skal omfatte selve forbundsstyret og varamedlemmer, hvorav 
forbundslederen velges særskilt, og ellers alle personvalg som hører under landsmøtet, 
(jfr. vedtektens § 10.2, pkt 12) Kandidater til forbundsledervervet bør på forhånd ha 
avklart med sin arbeidsgiver i tilfelle dette blir hel- eller deltidsstilling. Valgkomiteens 
leder har ansvar for å gjøre oppmerksom på dette. 
 



10. Valgkomiteens leder skal være til stede på landsmøtet, på forbundets bekostning, og 
sørge for at valgene blir gjennomført i samsvar med instruks og forbundets vedtekter. 
 

11. Valgkomiteens utsendte forslag kan bare endres dersom enkelte kandidater må trekke 
seg. Landsmøtets representanter har likevel, hvis de ikke er tilfreds med valgkomiteens 
innstilling, mulighet til å komme med nye kandidater. Ved åpningen av landsmøtets 
forhandlinger kunngjøres en rimelig frist for innlevering av slike forslag, som må være 
underskrevet av minst tre landsmøterepresentanter og være valgkomiteens leder i 
hende innen fristens utløp. De nye kandidatene må ha sagt ja til å stille. Under valgene 
føres disse navnene opp etter valgkomiteens forslag. 

 


