Instruks for valgkomite i Norsk Collie Klubb,
vedtatt på klubbens Generalforsamling 6.5.2017

Forkortelser som er brukt: VK er lik Valgkomite, GF er lik Generalforsamling, E-GF er lik Ekstraordinær
Generalforsamling og NCK er lik Norsk Collie Klubb.
1. Komiteens hovedoppgaver
-

VK skal gjennom sitt arbeid finne kandidater med gode forutsetninger for samarbeid, samt
kandidater som har kunnskap/erfaring til og kunne ivareta sitt verv. Dette gjelder både for styret
og komiteer som velges.

-

VK skal holde seg orientert om arbeidet blant de tillitsvalgte i NCK og gjøre seg kjent med hvilken
kompetanse det er behov for og hvordan styret/komiteer fungerer. Minst en gang i løpet av
perioden mellom Generalforsamlinger ha kontakt med styret/valgte komiteer for og danne seg ett
bilde på hvordan samarbeidet fungerer og hvilken kompetanse som trengs.

-

Komiteen forplikter seg til og følge klubbens lover og instruks for valgkomite. Også følge
Generalforsamlingen sine vedtak.

-

Levere valgliste til rett tid. Leder har ansvaret for at dette blir gjort.

-

Komiteen skal levere en årsberetning som publiseres sammen med sakspapirer til
Generalforsamlingen. Leder har ansvaret for at dette blir utført, men den skal først legges frem
for hele komiteen.

2. Vedtaksmuligheter ved valg av kandidater til VK sin innstilling
-

VK kan levere en samlet innstilling, noe som er mest ønskelig. Er komiteen delt i hva de vil
anbefale medlemmene av sammensetning av styre og komiteer kan det leveres flertallsinnstilling
og mindretallsinnstilling. VK bør bestrebe seg på og oppnå en enstemmig innstilling. Da for mange
kandidater til avstemming kan gjøre at ingen oppnår ett resultat som kvalifiserer til verv. Det vil
si at en person som skal regnes som valgt må ha over 50% av ja stemmene. Derfor bør VK nøye
vurdere om det er sannsynlighet for at de kandidater de velger i sin innstilling kan forventes og få
ett nødvendig flertall. Det er viktig å huske på at om verv blir stående tomme risikerer klubben og
måtte gjennomføre E-GF. Dette er en økonomisk belastning for klubben og resurskrevende.

3. Valgliste
-

Valglisten skal inneholde komiteen sin innstilling og innkomne forslag som VK ikke bruker i sin
innstilling. Alle kandidater utenom VK sitt enstemmige forslag skal stå oppført med
forslagsstiller/e. Dette innebærer at om VK er delt i sin innstilling skal det fremgå hvem i VK som
har innstilt den enkelte kandidat.

-

Siden komiteen kan kontakte flere enn de velger å bruke er det viktig at kandidater som sier ja til
å være kandidat informeres om at har de ikke forslagsstiller vil de ikke komme på listen som
motkandidater dersom de ikke blir VK sin kandidat til vervet. Forslagsstiller må kandidatene
ordne selv, det er ikke valgkomiteen sin oppgave. Slik info er viktig slik at ikke misforståelser
oppstår. Sammen med valgliste skal det være en bekreftelse fra kandidatene på at de aksepterer
valg til det aktuelle verv det gjelder. Disse bekreftelsene publiseres ikke, men beholdes internt i
styret. Det er utarbeidet noen spørsmål som sendes til kandidater som har akseptert valg.
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Disse danner grunnlaget for en presentasjon. En slik presentasjon kan ikke påtvinges kandidatene,
men VK bør oppfordre de til og gjøre det. Det vil være til nytte både for VK i arbeid med sin
innstilling og for medlemmene sine valg.
-

VK sine medlemmer bør unngå og selv fremme kandidater som motkandidater til komiteens
innstilling.

4. Frister mm.
-

Styret setter dato for GF. Ved kunngjøring settes også en frist i forhold til lovene for innsendelse
av forslag på kandidater, samt bekreftelser fra kandidatene på at de stiller til valg i det aktuelle
verv. Dette kunngjøres på hjemmesiden og/eller Colliebladet.

-

Det vil også bli satt en dato for når VK skal oversende sin valgliste, bekreftelser og presentasjoner
til styret. Dette vil VK få vite i god tid.

-

VK vil ved forespørsel få tilgang på medlemslister. Disse skal holdes internt i komiteen og ikke på
noen måte offentliggjøres. Klubbens lover og andre opplysninger ligger på hjemmesiden, men vil
ved forespørsel bli sendt komiteen.

5. Hvordan kommunisere med kandidater.
-

VK velger selv hvordan de tar kontakt med kandidater, men oppfordres til å bruke mail der dette
er mulig. Leder i VK må sørge for at alle medlemmer i komiteen gis mulighet for aktiv deltakelse.

6. Offisiell mailadresse
-

Styret oppretter etter valget en felles mailadresse for komiteen. Dette er den offisielle adressen
som forslag på kandidater, bekreftelser og presentasjoner skal sendes til. Innkomne forslag med
forslagsstiller og bekreftelser fra kandidatene MÅ være kommet rettidig til denne adressen for og
være gyldige.

-

Samtlige i komiteen vil i tillegg bli oppført på hjemmesiden med egne klubbadresser.

7. Annet
-

Kun komiteens faste medlemmer har stemmerett. Ved midlertidig fravær av faste medlemmer
brukes vara ved behov. Dersom ett fast medlem i løpet av perioden går ut av sitt verv trer vara
inn som fast medlem frem til GF

-

VK er en del av klubben og skal i sin kontakt med kandidater og andre opptre lojalt overfor
klubben.

-

Alle kandidater skal behandles med respekt og på lik måte.

-

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

