
INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN, vedtatt på generalforsamlingen 9.4.2011.  
 
Innkalling 
Generalsekretær innkaller årlig Valgkomiteens medlemmer til komiteens første møte i tilknytning til 
DNTs Høstkonferanse. Til innkallingen vedlegges en oversikt over: 
• Samtlige personer som er på valg i de enkelte tillitsverv 
• Oversikt over komiteens medlemmer 
• Hvem som skriftlig har gitt tilbakemelding vedrørende eventuelle gjenvalg, dersom slikt foreligger 
 
Konstituering 
Valgkomiteen konstitueres på komiteens første møte. Valgkomiteen velger selv sin leder. 
Generalsekretæren gjennomgår instruksen for valgkomiteen på møtet. 
 
Saksliste: 
• Konstituering med valg av komiteens leder 
• Gjennomgang av fremdriftsplan og møtedatoer for valgkomiteen 
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Valgkomiteens oppgaver 
Valgkomiteen skal tilskrive samtlige medlemmer av styret som er på valg – med forespørsel om 
vedkommende ønsker å stille til gjenvalg, ansvarlig for å gjøre dette er komiteens leder. Frist for 
tilbakemelding er 25. januar. 
 
Valgkomiteens andre møte skal avholdes innen 1. februar. 
 
Valgkomiteen bestemmer selv sitt behov for antall møter. 
 
Valgkomiteen skal samtale med alle medlemmer av det sittende styre, samt generalsekretæren. 
 
Valgkomiteen har som hovedoppgave å finne og vurdere kvalifiserte og interesserte personer til alle 
styreverv og komiteer i henhold til organisasjonens lover. Som et ledd i dette arbeidet skal 
valgkomiteen sender ut skriftlig forespørsel (eller på annen formålstjenlig måte gjøre dette kjent) til 
alle lokallag og forbund om innspill på navn på personer som ønskes inn i DNTs styre og komiteer. 
Innspill skal gjøres skriftlig til valgkomiteens leder senest innen 6 uker før generalforsamlingen. Det 
skal oppfordres spesielt til at forbundene vurderer og kommer med aktuelle kandidater. 
 
Ved innspill på nye navn/personer skal valgkomiteen innkalle eller på annen måte ha samtale med de 
personene de finner aktuelle og kvalifiserte til en samtale for å kartlegge kompetanse, kvalifikasjoner 
og egnethet, før de eventuelt innstilles. 
 
Valgkomiteens innstilling skal – i den grad det er mulig - være generalsekretæren i hende senest 3 
uker forut for generalforsamlingen og skal vedlegges selve innkallingen til generalforsamlingen. 
Det skal i størst mulig grad tilstrebes en enhetlig innstilling. Innstillingen skal ikke 
bekjentgjøres/utsendes før både de som er innstilt og de som ikke innstilles på gjenvalg er 
underrettet. 
 
Det forutsettes at Valgkomiteen har undersøkt at de som innstilles til tillitsverv er medlem av 
tilsluttet travlag. 
 
Valgkomiteen er ikke bundet av den innstilling som blir sendt ut sammen med innkallingen til selve 
generalforsamlingen. Valgkomiteens endelige innstilling skal – av Valgkomiteens leder – legges fram 
direkte for generalforsamlingen. Dersom den endelige innstilling fraviker fra den innstilling som blir 
sendt ut sammen med innkallingen til selve generalforsamlingen, skal alle avvik begrunnes. 



Valgkomiteen skal kun behandle og innstille på de saker som konkret er fastsatt i DNTs lover § 7-5 
(Valgkomité). 


