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Regler og instruks for valgnemnda i Norges Bondelag

Forslag til vedtak:
(styrets innstilling til årsmøtet)
Retningslinjene for arbeidet i valgnemnda er nedfelt i Norges Bondelags lover § 9, i pkt 9 om
valg av valgnemnda, samt i instruks for valgnemnda.
Det gjøres en tilføyelse i Regler og instruks for valgnemnda i Norges Bondelag gjennom et
nytt pkt I.4:
Hensyn som skal legges til grunn ved valg av leder i valgnemnda i Norges Bondelag:
 En mest mulig uavhengig rolle i organisasjonen
 Medlemmer av representantskapet bør ikke velges
 God kjennskap til organisasjonens og styrets arbeid

Saksutredning
Bakgrunn
Ved to årsmøter, i 2007 og 2011, har det vært debatt om lederen av Norges Bondelags
valgnemnd kan velges blant de sittende fylkeslederne. Styret fremmer nå et forslag til
årsmøtet om at medlemmer av representantskapet ikke bør velges som leder av valgnemnda.
Representantskapet i Norges Bondelag består av ordfører, varaordfører, styret, lederne i
fylkesbondelagene, og en representant for Norges Bygdekvinnelag, Norges
Bygdeungdomslag og de 11 samvirkeorganisasjonene i landbruket.
Vestfold Bondelag og Østfold Bondelag sendte etter årsmøtet 2011 en henvendelse til styret
med forslag om at sittende fylkesleder eller nylig avgått styremedlem i Norges Bondelag ikke
kan velges som leder av valgnemnda. De ba om vedtektsendring, subsidiært tilføyelse i
valgnemndas instruks.
Styret har behandlet spørsmålet om ledelse av valgnemnda i tre styremøter, 7. desember 2011,
20. mars 2012 og 23. mai 2012.
Sammensetning av valgnemnda
Norges Bondelags årsmøte velger leder og 7 medlemmer, alle med personlige
varamedlemmer, for neste årsmøtes valgnemnd. Lederen velges for 1 år, medlemmene velges
for 2 år.
Fylkesbondelagene innenfor den enkelte region nominerer 1 medlem med varamedlem.

Fordelingen mellom fylkeslagene skjer etter følgende regionfordeling:
Region
1 representant fra Nord-Norge
1 representant fra Midt-Norge
1 representant fra Vestlandet
1 representant fra Agder/ Telemark
1 representant fra OslofjordOmrådet
1 representant fra Indre Østlandet

Fylker
Finnmark, Nordland, Troms
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark
Vestfold, Akershus, Østfold
Buskerud, Oppland, Hedmark

Blant disse velges en nestleder. Fylkeslagenes medlemmer velges for to år. Tre av disse går ut
etter 1. år ved loddtrekning.
Samvirkeorganisasjonene nominerer sammen ett medlem med varamedlem til å representere
samvirkeorganisasjonene samlet. Dette medlemmet velges for to år. Norsk
Landbrukssamvirke koordinerer valgprosessen for samvirkeorganisasjonene, og det er
hovedsakelig Tine, Nortura og Norske Fellekjøp som har sittet i valgnemnda.
Sammensetningen av valgnemnda ivaretar organisasjonsmessig representativitet for fylkene
og samvirkeorganisasjonene. Ledervervet er i instruksen ikke knyttet til noe spesiell gruppe,
og er ment å skulle ivareta helheten.
Forslag fra Møre og Romsdal Bondelag til årsmøtet
Møre og Romsdal Bondelag har i brev av 17. april 2012 fremmet sak til årsmøtet i Norges
Bondelag om endring av instruks for valgnemnda i Norges Bondelag når det gjelder valg av
leder.
Møre og Romsdal mener at leder av valgnemnda skal velges blant fylkeskandidatene som har
fartstid fra valgnemnda.
Styret har behandlet forslaget fra Møre og Romsdal Bondelag i styremøte den 23. mai.
Følgende vedtak ble fattet:
Vedtak:
Lederen av valgnemnda i Norges Bondelag må ha god kjennskap bondelagets
organisasjon, bred erfaring fra styrearbeid, og stor kontaktflate i landbruket.
Forslaget fra Møre og Romsdal Bondelag støttes ikke.

