
  

Tips til valgkomitéarbeidet 
Takk for at du har tatt på deg ansvaret for å være valgkomité! Dette er et 
svært viktig oppdrag. Din oppgave i valgkomiteen er å sikre en fremtidsretta og godt 
forankra innstilling til årsmøtet. I dette dokumentet finner du anbefalinger og tips om 
hvordan en valgkomité skal drives.  

Valgkomiteen bør bestå av minst to personer som skal velges av årsmøtet.  

Tidsplan Tips 
Årsmøtet året før: Valgkomiteen velges. Årsmøtet kan peke ut en ansvarlig/leder for 

valgkomiteen 
Ganske raskt etter årsmøtet: Valgkomiteen 
snakker sammen og blir enige om tidsplan 
og arbeidsfordeling 

Ansvarspersonen/lederen i valgkomiteen 
rapporterer tilbake til styret 

Det egentlige arbeidet starter omtrent tre 
måneder før årsmøtet. 

 

Valgkomiteen innhenter sittende 
fylkesstyres/lokallagsstyres vurdering av 
arbeidsåret, og spør hvorvidt de ønsker å ta 
gjenvalg. 

Dere kan bruke spørsmålene nederst i dette 
dokumentet. 

Valgkomiteen samles og går gjennom 
innhenta informasjon. Valgkomiteen ser 
etter medlemmer som kan være aktuelle til 
å sitte i styret. 

Det er fint med fysiske møter, men dersom 
det ikke er gjennomførbart, fungerer 
telefonmøter eller Skype også fint. 
Valgkomiteen kan også ta imot tips om 
aktuelle kandidater fra fylkes- eller 
lokallagets medlemmer. 

Valgkomiteen setter opp et forslag til nytt 
styre og spør kandidatene om plasseringen 
er grei. 

Valgkomiteen må gjerne ta imot tips fra 
fylkes- eller lokallaget om styrets 
sammensetning. 

Valgkomiteens endelige innstilling bør 
sendes ut sammen med sakspapirene til 
årsmøtet. 

Bør være 14 dager før årsmøtet. 

 

NB! All personlig informasjon som valgkomiteen innhenter er strengt konfidensielt, og skal 
ikke spres utenfor valgkomiteen. 

 

Spørsmål til sittende styre: 

• Vil du ha gjenvalg? 
• Hvordan har du fungert i din posisjon i styret? (Evaluer deg selv) 
• Hva vil du bidra med i neste års styre, og i hvilken posisjon? 
• Nevn noen positive og negative egenskaper ved deg selv. 
• Nevn noen positive og negative egenskaper ved styrets arbeid det foregående året. 
• Hvordan vil du evaluere de andre i styret i året som har gått?  


