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Retningslinjer for valgkomité CISV Norge
Landsmøtet i CISV Norge velger årlig valgkomité. Det er opp til landsmøtet å foreslå kandidater
til valgkomité. Denne bør bestå av 3 personer.
Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger leder. Leder representerer valgkomiteen i de fora
sentralstyret/RSM ønsker at valgkomiteen skal delta. Leder av valgkomité eller den denne
utpeker deltar på landsmøtet følgende år og legger frem valgkomiteens arbeid.
Valgkomiteen skal bruke CISV sine vedtekter som grunnlag for sitt arbeid. Det fremkommer av
vedtektene hvilke posisjoner som årlig skal velges av Landsmøtet.
Arbeidsåret:
Primo Januar

- Valgkomiteen forespør de av sentralstyrets medlemmer og alle personlige
vara om hvem som ønsker å stille til gjenvalg

Ultimo Januar - Valgkomiteen sender brev til fylkeslagene med informasjon om hvilke
posisjoner som er på valg ved årets landsmøte. Man ber fylkeslagene komme
med forslag til aktuelle kandidater.
Februar

- Valgkomiteen informerer på nytt fylkeslagene om hvilke posisjoner som er på
valg og hvem av sentralstyrets medlemmer og personlige varaer som stiller til
gjenvalg. På nytt oppfordres fylkeslagene til å komme med kandidater.
Valgkomiteen må i denne perioden også ta direkte kontakt med fylkeslagene og
de kandidater som blir foreslått. Dette både for å sikre at fylkeslagene arbeider
med å finne kandidater og forespørre kandidatene om de ønsker å stille til valg.
Det er her viktig å presisere at kandidatene bør delta på Landsmøtet.
Sittende sentralstyremedlemmer og arbeidsinstrukser for de ulike komiteer i
CISV Norge er her informasjonskilder til å beskrive de ulike programpostene.

Mars

- Presentasjon av kandidater til posisjonene må sendes sekretariatet som sak til
landsmøtet for utsendelse med landsmøtepapirer. Valgkomiteen velger selv om
de ønsker å innstille en kandidat dersom det er flere kandidater til valget.
Dersom valgkomiteen ikke ønsker å innstille kandidater presenteres disse etter
alfabetisk rekkefølge.

April

- Valgkomiteens leder eller den denne utpeker deltar på Landsmøtet og
presenterer komiteens arbeid. Denne personen leder også valget slik det
fremkommer av vedtektene.
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