Retningslinjer for Norsk kulturforums valgkomité
1. Valgkomiteen velges av landsmøtet etter forslag fra Hovedstyret og på fritt grunnlag.
Valgkomiteen skal arbeide etter vedtekter som er godkjent av landsmøtet.
2. Sekretariatet sender melding om igangsetting av arbeidet til Valgkomiteens leder så snart innkallingen
til landsmøtet er sendt ut. Det skal opplyses om Valgkomiteens sammensetning, hvilke verv som skal
besettes, Vedtektenes bestemmelser vedrørende valg og om fristen for innsending av forslag på
tillitsvalgte for kommende landsmøteperiode.
3. Valgkomiteens leder kontakter de øvrige medlemmene og administrerer arbeidet. Alle tillitsvalgte skal
ha skriftlig melding (e-post eller brevpost) med informasjon om at de er på valg og om de kan
gjenvelges eller ikke (Ref ”Vedtekter for Norsk kulturforum ”). De spørres samtidig om de er villige til
å ta gjenvalg i det vervet de har, eller evt. gå inn i andre verv hvis det blir aktuelt.
4. Forslag på Hovedstyremedlemmer og kandidater til øvrige verv, innhentes fra Fylkeslagene ved
leder/eller kontaktperson. Forslagsfristen skal være minst 3 uker. Valgkomiteen står for øvrig fritt til å
innhente forslag fra hvem de måtte ønske.
5. Valgkomiteen skal foreslå:
Hovedstyre: Leder, nestleder og 5 styremedlemmer
Varamedlemmer til Hovedstyret: Tre (3) numeriske
Revisor: (må være offentlig registrert)
Ny Valgkomite foreslås av det sittende Hovedstyret.
Valgkomiteen må følge de bestemmelser som er nedfelt i Vedtekter for Norsk kulturforum §5 d) Valg.
Valgkomite
• 3 medlemmer velges for 2 år
• 1 varamedlem velges for 1 år
Valg av valgkomite legges opp slik at det velges minst 1 nytt medlem hvert år
De som foreslås til verv må være tilknyttet et medlem av Norsk kulturforum, enten som ansatt eller
som politiker/styremedlem.
6. Endringer i disse retningslinjene kan bare foretas av Norsk kulturforums landsmøte med 2/3 flertall.
7. Disse retningslinjene tas i bruk etter vedtak på landsmøtet 2013 og gjøres gjeldende for valg av
valgkomite på landsmøtet 2013

