
Utvalg 114/17

• Helle Christensen fra hovedstyret

• Mette Westergren fra kontrollutvalget,

• Monica Sjursen Skogland valgkomiteen

• Marianne Oftedahl fra sekretariatet

• Tove M.S. Wahlstrøm fra sekretariatet

• Heidi Knardal fylkesleder fra Møre og Romsdal 

• Stig Christophersen fylkesleder i Vestfold 



Hovedstyrets vedtak

• 1) Hovedstyret tar til orientering informasjon fra landsmøtet 2017

• 2) Hovedstyret tar evaluering av landsmøtet 2017 til orientering.

• 3) På bakgrunn av evalueringen fra delegatene i landsmøtet 

2017 anmoder hovedstyret at hovedstyret i samarbeid med 

kontrollutvalg, valgkomite og sekretariatet utarbeider klare 

retningslinjer for valgprosedyrer både før og under valg.  Disse 

retningslinjer og/eller tillegg i vedtekter legges frem for 

organisasjonskurs 2018 og 2019 til gjennomgang, og landsmøtet 

2019



Nytt hovedstyre vedtak

• 1) Hovedstyret godkjenner et utvidet mandat til utvalg 114/17 

i forhold til sak 114/17 og sak 27/18.  Utvalget gis mandat til å 

gå gjennom retningslinjer og vedtekter for Norsk 

Fosterhjemsforening med hensikt å forbedre disse.  Forslag 

fra utvalg 114/17 legges frem for organisasjonskurs 2019, og 

videre som sak i landsmøtet 2019. 

• 2) Hovedstyret godkjenner at det settes av kr 30 000 for 

arbeidet ut 2018.  For 2019 opprettes egen post i budsjett for 

utvalg 114/17. 

• 3) Hovedstyret godkjenner at utvalg 114/17 kan fortsette sitt 

arbeid etter landsmøtet 2019 avhengig av fortsatt uløste 

områder knyttet til vedtekter og retningslinjer.



Møte

• Første møte ble avholdt 24-26 august 2018.

• Her ble der snakket om arbeidsform i gruppen

• Der ble sett på utvalget mandat

• Startet med tanker om valg/valg rutiner

• Valg komiteens leder fortalte om tanker de har 

• Startet opp prosessen med retningslinjer for valgkomiteen

• Lager forslag til nytt skjema for valgkomiteens innstilling til 

Landsmøte

• Ser på endring av §3-8 Avstemning 



Innspill

• Vi har mottatt 7 innspill

• Innspill kan sendes løpende til utvalget

• Ønsker at de ligges inn på intranett 

• Må ha en godkjenning fra de som har gitt innspill

• Gjerne i løpet av helgen her 



Her er vi nå

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN 

Generelt: 

Norsk Fosterhjemsforening skal iht vedtektene   3-7 ha en 

valgkomite. 

Landsmøtet skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid . 

Valgkomiteens utgifter dekkes av Norsk Fosterhjemsforening 

sentralt. 

Komiteen er beslutningsdyktig når tre medlemmene er tilstede.  Vara 

medlemmer møter etter særskilt innkalling. 

Sammensetning og funksjonstid

Valgkomite skal bestå av leder, nestleder, medlem og en vara.  

Funksjonstiden er to år. 



Fortsatt

Oppgaver 

Valgkomiteens oppgave er å gi innstilling til landsmøtet 

om valg av kandidater til verv i hovedstyret og 

kontrollutvalget.  

Valgkomiteen skal ved avgivelse av sin innstilling bla legge 

vekt på: samlet behov for kompetanse, kapasitet og 

egnethet, kjønn og geografi. For øvrig henvises til 

veiledning for valgkomiteens arbeid. 

Valgkomiteens medlemmer bør være tilstede på 

organisasjonskurs og andre fora i organisasjonen hvor 

de kan skaffe kandidater til valg



Fortsatt

Valgkomiteen kan selv ta kontakt med eventuelle kandidater. 

Valgkomiteen skal forespørre om hovedstyret og 

kontrollutvalget om de ønsker gjenvalg i det verv de har og/ 

eller stiller til andre verv innen 1. mars landsmøteåret . 

Stiller de til gjenvalg er det ikke krav om at de fremmes av en 

fylkesforening. 

Alle medlemmer og  fylkesforeninger, kan fremme forslag til 

kandidater. Valgkomiteen skal kun forholde seg til skriftlige 

forslag hvor det klart fremkommer hvem som står bak 

forslaget. 



Fortsatt

Valgkomiteen sjekker ut at de foreslåtte kandidatene er 

betalende medlemmer i foreningen. 

Ved uenighet i valgkomiteen skal dette protokolleres og tas 

med i forslaget. 

Dersom hovedstyret / kontrollutvalget trenger få inn nye 

vara medlemmer finner valgkomiteen nye kandidater som 

konstitueres i valgperioden.

Saksbehandling/ prosess 

Lederen i komiteen har ansvaret for at arbeidet i 

valgkomiteen kommer i gang.



Møte under ledersamling

• Her skal vi fortsette arbeidet på alt om valg

• Blir sendt ut på høring til alle fylkesforeningen

• Gi innspill

• Skal ha et endelig forslag klar for 

organisasjon kurs 2019



Veien videre

• Arbeide videre med innspill

• Lage forslag 

• Ha så mye så mulig klar til organisasjons 

kurset 2019

• Ha klar forslag til 1.juni 2019

• Landsmøte 2019 


