Instruks for valgkomite i NESK
(vedtatt på Generalforsamling 27. april 2016)
Instruksen er hjemlet i NESK lover §3-4, pkt. f og §5-1.

Oppgave.
Valgkomiteens (VK) oppgave er å fremme forslag til Generalforsamlingen (GF) på kandidater til de
verv som etter NESK lover tilligger GF å velge.
VK skal i sitt forslag tilstrebe sammensetninger med gode forutsetninger for samarbeid, samt evner
til å ivareta alle deler av NESK sine interesser.
VK skal holde seg orientert om arbeidet blant de tillitsvalgte i NESK og være kjent med hvilken
kompetanse det er behov for og hvordan klubben fungerer.
1. Sammensetning, beslutningsdyktighet m.m.
1.1 VK består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem, valgt etter NESK sine lover.
1.2 VK er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, inklusive varamedlem, deltar i
beslutning.
1.3 Fratrer et medlem i valgperioden, går varamedlemmet inn som fast VK-medlem.

2.Vedtaksmuligheter
2.1 VK skal tilstrebe å komme med en enstemmig innstilling.
2.2 Lykkes ikke VK i å oppfylle pkt. 2.1 må delt innstilling aksepteres.

3.Saksbehandling
3.1 Komiteen skal til enhver tid følge NESK sine lover og instrukser.
3.2 VK sin leder har ansvar for å organisere komiteens arbeid og innkalle til møter ved behov
eller dersom ett av de øvrige medlemmer krever det.
3.3 VK skal innkalle komiteen til et første møte innen 31.oktober.
3.4 VK skal ha et årlig møte eller annen hensiktsmessig kontakt med leder av NESK for å
evaluere styrets kompetansebehov.
3.5 VK skal avklare med alle foreslåtte kandidater om de er villige til å påta seg verv.
3.6 VK skal etterspørre en presentasjon av alle foreslåtte kandidater.
3.7 Forespurte kandidater skal orienteres om valgkomiteens innstilling før denne
bekjentgjøres.

3.8 Hvert enkelt medlem av komiteen må selv vurdere sin habilitet basert på NKKs
saksbehandlingsregler §3. Ved tvil avgjøres eventuell inhabilitet av komiteens øvrige
medlemmer, inkludert varamedlem.

4. Kommunikasjon
4.1. VK skal kommunisere med alle medlemmer i styret samt foreslåtte kandidater. VK
bestemmer selv hvordan den vil kommunisere med disse utover det som er særskilt bestemt.
4.2. VK skal i sin innstilling presentere kandidatene. Forslagsstilleres navn skal fremkomme.

5. Generelt
5.1 Det gis ingen møtegodtgjørelse for arbeidet i komiteen.

