
 

Sak 4: Forslag til vedtektsendringer 

 

Sak 4 b) Vurdering om endring av §§ 6 og 7  

- fra vedtektskomitéen: Hvem skal foreslå ny valgkomité? 
 

Underveis i sitt arbeid reiste valgkomitéen spørsmålet om valgkomitéen også skal foreslå ny 

valgkomité.  

I vedtektene § 6, punkt h står det: «Valg av valgkomité som fastsatt i 7c» 

I § 7 som handler om Landsmøtet – komitéer, står det i punkt c at Landsmøtet velger «En 

valgkomité på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen skal komme med forslag til 

valgene under punkt g – i § 6 på neste landsmøte etter å ha hentet inn forslag fra 

organisasjonen.»  

Vedtektskomitéen har brukt mye tid på dette spørsmålet. Skal valgkomitéen foreslå den neste 

valgkomitéen, er de inhabile i et slikt valg? Eller er det sittende styret inhabile i en slik sak, 

fordi det er jo de som skal bli gjenvalgt – eller ikke? 

Vi har sett på mange andre organisasjoner, og hadde nok lenge en holdning om at vi ikke skal 

være i den situasjonen at vi skal foreslå gjenvalg på oss selv. Men dette med om det er 

valgkomitéen eller styret som foreslår ny valgkomité er det forskjellig praksis på i 

organisasjons-Norge. Heller ikke Frivillig-Norge kan gi noe helt klart råd.  

Flertallet av norske organisasjoner, tror vedtektskomitéen, har valgkomitéen som det organet 

som foreslår ny valgkomité. Nå (7. mars) har vi vært gjennom en årsmøtesesong i mange 

frivillige organisasjoner. Midt i den tiden vi har brukt til å vurdere kom diskusjonen om valg 

av styreleder i fotballklubben Rosenborg opp i media i et slags «Valg av styreleder i 

Rosenborg minutt for minutt»-sending. Der var det valgkomitéen som hadde foreslått 

utskifting i styret, og styreleder og hans «folk» som kjempet gjennom gjenvalg. 

Konklusjonen vår er, etter lang tids tenking, at det fremdeles bør være valgkomitéen som 

foreslår ny valgkomité. Begrunnelsen er at valgkomitéen sitter litt lenger fra 

habilitetsspørsmålet enn styret, selv om valgkomitéen foreslår hvem som skal være i neste 

valgkomité.  
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