INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN
NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDLEGG 7

Forslag til landsmøtet fra Vestregionen

1. Valgkomiteen skal fremme forslag for landsmøtet / årsmøtet i fylke og region på kandidater til
alle verv, unntatt kandidater til valgkomité og forslag på revisor, i henhold til vedtektene.
2. Lederen innkaller til møter i så god tid før landsmøtet / årsmøtet at innstillingen sammen med
en presentasjon av kandidatene sendes ut sammen med møtedokumentene. Valgkomiteen må
likevel gis mulighet til å arbeide helt fram til landsmøtet hvis nødvendig. Det føres protokoll fra
komiteens møter.
3. Valgkomiteen skal, som et grunnlag for sitt arbeid, få seg forelagt en oversikt over hvilke
representanter som er på valg. Valgkomiteen skal ha kjennskap til vedtektenes bestemmelser
vedrørende valg.
4. Valgkomiteen skal stille forslag på kandidater i samsvar med vedtektene og undersøke om
kandidatene er villige til å motta tillitsverv. Valgkomiteen har rett og plikt til å skaffe seg
informasjon om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelig for kandidater til ulike verv. Komiteen skal
i sitt forarbeid henvende seg til medlemmene i fylkesavdeling(ene) / region(ene) slik at disse får
anledning til å fremme forslag på aktuelle kandidater. Det informeres tilbake til
fylkesavdeling(ene) og region(ene) om hvilke kandidater som er foreslått og hvem som har
foreslått dem.
5. I sin endelige innstilling skal valgkomiteen fremme et forslag til kandidater i sentralstyret som på
en best mulig måte ivaretar hensyn til regionenes geografisk forholdsmessige representasjon,
kjønnsfordeling, kontinuitet kontra utskifting og mangfold i faglig og yrkesmessig kompetanse og
nettverk som er ønskelig på nasjonalt nivå i en organisasjon som Norsk kulturskoleråd.
6. Leder av valgkomiteen skal stå på Norsk kulturskoleråds postliste for informasjon fra
henholdsvis Norsk kulturskoleråd / fylke / region.
7. Valgkomiteen møter på landsmøtet og legger fram innstillingen på møtet.
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