
 
 
Instruks for valgkomiteen i Barne- og ungdomsrådet i Vestfold 2018.  
 
 Komiteens formål: 

 Komiteens overordnete formål er å komme til enighet om en felles innstilling av 
styremedlemmer til årsmøte. Innstilling som fremlegges årsmøtet skal etter komiteens beste 
evne inneholde en god spredning av personer med hensyn til foreningstyper og alder.   
 
 Valg og sammensetning av komiteen: 
Ø Valgkomiteens medlemmer skal velges av årsmøtet. 
Ø Valgkomiteen skal bestå av tre personer som representerer våre medlemsorganisasjoner  
Ø Det bestrebes å få god aldersmessig spredning i komiteen. 
Ø Valgkomiteen må selv konstituere en leder. Ved uenighet skal de representanter som 

ønsker å stille til vervet som leder trekke lodd om vervet.  
 
 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet: 
Ø Komiteen skal innstille på følgende verv: 

• Styreleder, velges for to år (like år) 
• Styrets nestleder, velges for to år (ulike år) 
• 2 styremedlemmer, velges for to år (annethvert år) 
• 3 Styremedlemmer, velges for ett år (Hvert år) 
• 1 Vararepresentant, velges for ett år (hvert år) 

Ø For å sikre kontinuitet i styret velges leder- og nestledervervene av årsmøte for 2 år. Disse 
vervene skal velges ved ulike årsmøter. Leder skal velges i like år, nestleder i ulike år. 

Ø Det kan være flere kandidater til valg på hvert verv, da blir det opp til årsmøte å bestemme 
hvem som skal inneha vervet. 

Ø Valgkomiteens innstilling skal være styret i hende 4 uker før årsmøtet.  
Ø Valgkomiteen bestreber seg på at styrets sammensetning består av 50% under 26 år og 

50% over 26 år. 
 

Generelle opplysninger:  
Ø Komiteen må sette seg inn i instruksen til styret. Dette vil hjelpe komiteen til å se om 

kandidatene er skikket til arbeidsoppgavene som følger med styrevervet. 
Ø Det anbefales komiteen å utføre enkle intervjuer med de potensielle kandidatene. 
Ø Valgkomiteen skal stille til siste styremøtet på høsten. Dette for at komiteen og styret kan 

diskutere foreningens behov, og bli litt kjent med VBUR. 
Ø Komiteens leder rapporterer direkte til daglig leder av foreningen. 
Ø Nødvendig utgiftsdekning tas fortløpende opp med daglig leder.  
Ø Instruks for valgkomiteen vedtas av styret. 

 
 
 
 


