
Instruks for valgkomiteen i Helgeland Landbrukstjenester SA 

1. Valgkomiteen i Helgeland Landbrukstjenester SA består av leder og 3 medlemmer. Hvert medlem 

har ei funksjonstid på 2 år og rullerer med 2 medlemmer på valg hvert år. Leder har en 

funksjonstid på 1 år. 

 

2. Som grunnlag for sitt arbeid skal valgkomiteen få seg forelagt en oversikt over hvilke tillitsvalgte 

som er på valg. Valgkomiteen plikter å gjøre seg kjent med Helgeland Landbrukstjenester sine 

vedtekter. Valgkomiteen må videre forvisse seg om at de foreslåtte kandidatene er valgbare og 

at de er villige til å påta seg tillitsverv. 

 

3. Leder av valgkomiteen har ansvar for innkalling til møtene i valgkomiteen. Valgkomiteens leder 

kan invitere komiteen til styremøte etter avtale med styreleder. 

 

4. Valgkomiteen skal innstille 2 medlemmer til styret i Helgeland Landbrukstjenester SA for 2 år. For 

å oppnå kontinuitet i styret, skal 2 medlemmer stå på valg hvert år. Dersom et styremedlem som 

har funksjonstid igjen i styret blir valgt til leder, må nytt medlem til styret velges for resten av 

perioden. Valgkomiteen innstiller 3 varamedlemmer for 1 år til styret. 

 

5. Ved valg av kandidater til styret og til valgkomiteen skal det tas hensyn til både geografisk 

fordeling og kjønn av kandidatene. Valgkomiteen skal i sitt arbeid med å fremme forslag til nye 

kandidater, vurdere styret som helhet, der forhold som kompetanse, erfaring, personlige 

egenskaper, produksjon og lignende blir tillagt vekt og veid opp mot hverandre. 

 

6. Valgkomiteen innstiller forslag til årsmøteutsendinger senest 5 uker før årsmøtet. De skal også 

sørge for at valg av årsmøteutsendingene fra den enkelte region er avklart senest 3 uker før 

årsmøtet. Valg av årsmøtedelegater kan foregå elektronisk. Administrasjonen bistår 

valgkomiteen i dette arbeidet.  

 

7. Valgkomiteen skal i tillegg legge fram innstilling for årsmøtet på følgende; 

a. Styreleder, funksjonstid 1 år.  

b. 4 styremedlemmer, funksjonstid 2 år. For å oppnå kontinuitet i styret, skal 2 medlemmer 

stå på valg hvert år, første år etter loddtrekning mellom de innstilte styremedlemmene. 

Dersom styremedlem som har funksjonstid igjen i styret blir valgt til leder, må nytt 

medlem til styret velges for resten av perioden. 

c. Valg av nestleder, funksjonstid 1 år. Valgkomiteen skal innstille nestleder til styret i 

Helgeland Landbrukstjenester BA for 1 år blant de 4 medlemmene i styret som ikke er 

leder eller ansattrepresentant. 

d. 3 varamedlemmer til styret i nummerorden, funksjonstid 1 år 

e. Valg av leder til valgkomiteen, funksjonstid 1 år  

f. Valg av nestleder til valgkomiteen, funksjonstid 1 år 

g. Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen, funksjonstid 2 år 

h. Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen, funksjonstid 1 år 

i. Godtgjøring til tillitsvalgte i organisasjonen. Forslaget til godtgjøring skal være begrunnet. 

Godtgjørelsen skal bestå av en fast godtgjørelse samt møtegodtgjørelse. Fast 

godtgjørelse dekker alle ordinære og ekstraordinære møter. Ved vurdering av 

godtgjørelsen bla følgende vurderes; Nivået i tilsvarende virksomheter, sammenlignbare 



bedrifter lokalt (bla når det gjelder årsverk, omsetning og aktivitet). Administrasjonen er 

behjelpelig med å skaffe til veie nødvendig informasjon.  

 

8. Valgkomiteen skal søke å gi konkrete opplysninger om de foreslåtte kandidatene, som for 

eksempel relevant kompetanse, produksjon, bosted, alder og lignende. 

 

9. Årsmøteutsendinger skal velges av medlemmer i sin region. Valget skal styres av valgkomiteen. 

Årsmøteutsendingene kan ikke ha verv som styremedlem. 

 

10. Dersom valgkomiteens innstilling ikke er enstemmig, skal det fremkomme med angivelse av 

stemmetall og hvem av valgkomiteens medlemmer som støtter hvilken kandidat. 

 

11. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet skal sendes til medlemmene sammen med de andre 

årsmøtedokumentene. Frist for å ferdigstille innstilling til årsmøtet settes til 3 uker før årsmøtet. 

 

12. Hvert av medlemmene har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt. Valgkomiteen har plikt til å 

besvare spørsmål fra årsmøtets deltakere vedrørende innstillingene. 

 

13. Endringer i instruksen kan bare skje på årsmøtet til Helgeland Landbrukstjenester SA.  

For endringer kreves simpelt flertall. 

 

Godkjent av årsmøtet 27.3.2019 


